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Akkoordverklaring voor de verzameling en verwerking van gegevens door asecos BV en de
overdracht van persoonsgegevens
De verantwoordelijke behandeling van persoonsgegevens van de websitebezoeker is voor asecos
BV een vanzelfsprekendheid. Voor zoverre asecos persoonsgegevens van gebruikers verzamelt,
verwerkt en gebruikt, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende nationale en Europese
wetten betreffende gegevensbescherming. U vindt alle informatie in dit verband in de
Privacyverklaring van asecos BV.
Akkoordverklaring van de websitebezoeker (hierna genoemd 'Ik')
Door bevestiging van deze akkoordverklaring geef ik uitdrukkelijk mijn akkoord om mijn gegevens
te gebruiken voor de genaamde doelstellingen.
Ik ga ermee akkoord dat mijn meegedeelde persoonsgegevens door asecos BV worden bewaard
om mijn vragen te behandelen en om een medewerker van asecos in de gelegenheid te stellen
per telefoon, post of per e-mail met mij contact op te nemen. Ik kan mijn akkoordverklaring op elk
moment en gratis bij asecos intrekken zonder hiervan nadelige gevolgen te ondervinden. Dit kan
ik bijvoorbeeld doen door een gewone e-mail te versturen ter attentie van
info@asecos.nl.
Bovendien ga ik ermee akkoord dat asecos BV mijn contactgegevens en mijn vragen doorgeeft
aan een vakhandelaar die ik heb aangegeven of die mij door asecos wordt voorgesteld. Deze
overdracht van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend met de bedoeling om de vakhandelaar in
de gelegenheid te stellen om contact met mij op te nemen en om een oplossing te vinden voor de
vraag die ik aan asecos heb gesteld. Ik kan deze akkoordverklaring altijd weer intrekken. In dat
geval zal asecos mijn persoonsgegevens niet meer doorgeven of zal asecos ervoor zorgen dat de
gegevens die reeds aan de vakhandelaar zijn doorgegeven, bij deze vakhandelaar worden
gewist.
Op voorwaarde dat ik in het contactformulier expliciet heb aangegeven dat ik een nieuwsbrief
wenst te ontvangen, ga ik ermee akkoord dat asecos BV mij zijn nieuwsbrief per e-mail toestuurt
en mijn klikgedrag (openen van pagina's en kliks) mag meten om mij een passende aanbieding te
maken. Ik kan deze akkoordverklaring op elke moment gratis opzeggen door de klikken op de link
“Afmelden”. De link is opgenomen in elke nieuwsbrief.
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