
Privacyverklaring MarTronics

In deze privacyverklaring leggen wĳ uit hoe en waarom MarTronics, als
verwerkingsverantwoordelĳke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Bĳ de verwerking van persoonsgegevens houdt MarTronics zich aan toepasselĳke
wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG)
en Uitvoeringsweg Algemene verordening gegevensbescherming ( UAVG).

1 Welke gegevens worden er gebruikt?
MarTronics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die worden verwerkt:

- Bezoekers van de website www.martronics.nl
- Persoonsgegevens klanten zoals:

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Scheepsnaam

2 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten
gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u heeft laten verwerken.

1 Inzage – U kunt te allen tĳde een verzoek doen om uw gegevens in te
zien.

2 Wĳziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten
passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwĳderen, kunt u
hiertoe een verzoek indienen.

3 Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar
maken.

4 Intrekking – Wanneer MarTronics gegevens heeft verwerkt op basis van
uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te
trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die MarTronics
kan leveren.

3 Cookies
MarTronics legt informatie inzake uw bezoek aan de website vast om ons te helpen
cĳfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring
persoonlĳker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon.
Dit doen we met behulp van een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een
stukje informatie dat door onze website naar uw browser wordt gestuurd en
vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee
uw computer geïdentificeerd kan worden.
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Cookies worden vaak gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites
(zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan
( zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben),
alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van de website.

Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard
dan ook. Cookies worden gewoonlĳk onderverdeeld in "sessiecookies" en
"permanente cookies". Sessiecookies helpen bĳ een efficiënte navigatie door de
website en houden uw progressie van pagina naar pagina bĳ, zodat u niet wordt
gevraagd om informatie in te voeren die u tĳdens hetzelfde bezoek al eerder heeft
ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tĳdelĳke geheugen en worden
gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen
worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige
bezoek en de volgende bezoeken. Ze worden weggeschreven op de harde schĳf van
het apparaat in kwestie en zĳn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start.

MarTronics gebruikt permanente cookies bĳvoorbeeld om uw voorkeuren vast te
leggen.
- Het is gewoonlĳk mogelĳk om uw privacy voorkeuren inzake het gebruik van de
meeste cookies en vergelĳkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser.
Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" ( of een vergelĳkbaar kopje) in uw specifieke
browser naar informatie over besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw
browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt.
U hebt dan de mogelĳkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw
browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u cookies
blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde
webpagina's mogelĳk niet goed afgebeeld en kunt u bĳvoorbeeld geen artikelen in uw
winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen
gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

4 Ontvangers persoongegevens
MarTronics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelĳke
verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zĳn verplicht
om de vertrouwelĳkheid van uw gegevens te respecteren. MarTronics zal uw
gegevens niet doorverkopen aan derden.

5 Slotbepalingen
MarTronics raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat er
wĳzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht. Als u vragen heeft over deze
verklaring of de wĳze waarop MarTronics uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail
sturen naar info@martronics.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop
MarTronics met uw gegevens om gaat kunt u MarTronics dat ook laten weten.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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