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Privacy verklaring 
 
 
Privacy verklaring 
Bescherming van uw privé sfeer en persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. 
Deze privacy verklaring zal helpen om bescherming van gegevens van  
Rijkers Hydrauliek B.V. (hierna Rijkers Hydrauliek) transparant te maken. 
 
 
Wat zijn persoonlijke gegevens? 
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gekoppeld kunnen worden aan u als persoon, en 
bevatten onder andere bedrijfsgegevens, zoals adressen, telefoonnummers, 
contactpersonen, belastingnummers, product specifieke gegevens en gegevens  
die nodig zijn om zaken te doen (orders, leveringsbonnen, facturen, enz...).  
 
 
Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens 
Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als u Rijkers Hydrauliek vrijwillig 
toestemming geeft of voor de toepassing die nodig zijn om zaken te kunnen doen. 
Rijkers Hydrauliek verzekert u hierbij dat uw gegevens te allen tijde vertrouwelijk 
behandeld worden en niet worden verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor toestemming 
geeft of het gerechtelijk nodig zal zijn. 
 
 
Doeleinden 
Rijkers Hydrauliek  gebruikt uw gegevens alleen indien nodig voor doelen zoals het 
optimaliseren van de website en klant communicatie.  
Uw data wordt alleen intern doorgezonden of verzonden naar diensten waar we 
contractueel aan verbonden zijn met een gegevens bescherming contract met als doel 
het zenden van informatie voor adverteer doeleinden van Rijkers Hydrauliek zelf. 
Persoonlijke gegevens worden wederom niet verstrekt aan derden.  
 
 
Rechten van toegang en correctie  
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren en te 
corrigeren in de Rijkers Hydrauliek  database als u denkt dat de gegevens incorrect zijn. 
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan 
contact op met degene binnen Rijkers Hydrauliek die hier verantwoordelijk voor is via 
onderstaand email adres.  
 
 
Recht van herroeping 
U heeft ten alle tijd het recht om uw toestemming in te trekken voor toekomstig gebruik 
van persoonlijke gegevens. Neem dan contact op met degene binnen Rijkers Hydrauliek 
die hier verantwoordelijk voor is via onderstaand email adres.  
 
 
Opslaan van persoonlijke gegevens 
Als er wettelijke verplichtingen zijn, zal Rijkers Hydrauliek uw persoonlijke gegevens 
opslaan zo lang als het nodig is om de dienst uit te voeren waarvoor u toestemming 
gegeven heeft.  
 
 
Beveiliging 
Rijkers Hydrauliek maakt gebruik van technische- en organisatorische beveiliging om uw 
persoonlijke data te beschermen tegen bewuste manipulatie, verlies en onbevoegde 
toegang. Deze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot beveiliging voldoen aan de 
recente eisen.  
 
 
Nieuwsbrief 
Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief met het aanvraagformulier moet u uw 
emailadres aan ons opgeven. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor onze 
aanbieding per email. Het is te allen tijde mogelijk deze nieuwsbrief te annuleren door op 
de link te klikken in de nieuwsbrief of een bericht naar ons te sturen. 
 
 
Formulieren 
Wanneer u een formulier invult op onze website, wordt deze verstuurd vanaf de web 
server naar een intern Rijkers Hydrauliek emailadres.  
Deze gegevens worden niet getransporteerd naar andere systemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Email 
U kunt onze Rijkers Hydrauliek werknemers direct contacteren met een email op 
verschillende plaatsen op onze website. Wanneer u het contactformulier oproept, zal de 
Mail-Client geïnstalleerd op uw computer starten met het geregistreerde geadresseerde 
adres van Rijkers Hydrauliek.  
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
Rijkers Hydrauliek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie 
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 
Aansprakelijkheid voor inhoud van de website 
Inhoud van de Rijkers Hydrauliek website is samengesteld met uiterste zorg.  
Een verplichting van Rijkers Hydrauliek om inhoud te blokkeren die binnen de algemene 
wetten vallen, zullen hierbij genegeerd worden. De aansprakelijkheid van  
Rijkers Hydrauliek voor zijn eigen inhoud is conform de algemene wet. 
 
 
Aansprakelijkheid voor links 
De website bevat links naar websites van de derde partij, de zogenoemde externe links. 
De inhoud van deze externe links staat buiten de invloed van Rijkers Hydrauliek en  
Rijkers Hydrauliek is derhalve niet aansprakelijk voor deze inhoud.  
De verantwoordelijkheid blijft bij de respectieve operateur van de externe sites.  
Er waren geen schendingen van de wet te vinden op het moment van het binden van de 
externe links. Er wordt van ons redelijkerwijs verwacht om de externe inhoud permanent 
te controleren op schendingen van de wet zonder concreet bewijs.  
Echter zijn we bewust van schendingen, zullen we de corresponderende externe links 
meteen verwijderen.  
 
 
Copyright / bijhorende copyright  
De copyright wetten zijn toepasbaar op de inhoud gepubliceerd op deze website door 
Rijkers Hydrauliek. Kopiëren of downloaden van deze pagina’s is toegestaan alleen voor 
privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden. 
 
 
Veranderingen in gegevens bescherming informatie en toegang 
Rijkers Hydrauliek heeft het recht om te allen tijde veranderingen te maken in deze 
privacy verklaring. U heeft te allen tijde recht op toegang tot een actuele versie van de 
privacy verklaring op alle websites van Rijkers Hydrauliek. 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.  
Rijkers Hydrauliek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact neem dan contact 
op met degene binnen Rijkers Hydrauliek die hier verantwoordelijk voor is via 
onderstaand email adres.  
 

 
Rijkers Hydrauliek B.V. 
Wielhovenstraat 58a 
3316 BK Dordrecht 
Nederland 
Tel. +31 180 462744 
  
info@rijkers-hydrauliek.nl  
www.rijkers-hydrauliek.nl 
 

 
Contactadres: 
Data-protection-and-security@rijkers-hydrauliek.nl 
 

mailto:Data-protection-and-security@rijkers-hydrauliek.nl

