
Privacy policy voor EuroPAC Alarmcentrale, eigenaar van www.europacalarmcentrale.nl

1. Waarborgen Privacy
 Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.europacalarmcentrale.nl is een  

belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we 
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Toestemming
 Door de informatie en de diensten op www.europacalarmcentrale.nl te gebruiken, gaat u 

akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen
 Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van EuroPAC 

Alarmcentrale en specifiek www.europacalarmcentrale.nl, kun u ons benaderen via e-mail. 
Ons e-mailadres is info@europacalarmcentrale.nl.

4. Monitoren gedrag bezoeker
 www.europacalarmcentrale.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden 

wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s 
worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het 
informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie 
die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de 
bezochte pagina’s.

 Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke 
pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan 
andere persoonlijke informatie.

5. Gebruik van onze diensten
 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
 persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
 kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
 www.europacalarmcentrale.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 

combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

6. Communicatie
 Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
 berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
 desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken
 en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen
 beveiligde servers van www.europacalarmcentrale.nl of die van een derde partij. Wij zullen 

deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

7. Derden
 De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties
 welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het
 WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden
 ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid
 worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze
 werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.



8. Veranderingen
 Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
 site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
 wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen.

9. Gebruik van cookies
 www.europacalarmcentrale.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te
 verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te
 houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen
 op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

10. Cookies uitschakelen
 U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
 mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op
 de website van de aanbieder van uw browser.

11. Vragen en feedback
 We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over
 dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

EuroPAC Alarmcentrale
Batavenweg 2
5349 BB OSS
The Netherlands
+31 412 654 000
info@europacalarmcentrale.nl


