Privacy beleid voor Hovicon International B.V., eigenaar van www.hovicon.nl
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.hovicon.nl is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke
informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.hovicon.nl te gebruiken, gaat u akkoord
met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Verzamelde gegevens
Wij verzamelen bepaalde informatie of gegevens over u wanneer u deze website
gebruikt:
• vragen, aanvragen of feedback die u achterlaat;
• naam;
• contactgegevens zoals e-mailadressen, adressen en telefoonnummers;
• IP-adres (automatisch verzameld);
• type en versie van webbrowser (automatisch verzameld);
• besturingssysteem (automatisch verzameld);
• een lijst met URL's die begint met een verwijzende site, uw activiteit op deze
website en de site waar u naartoe gaat (automatisch verzameld);
• Cookie-informatie (zie onderstaande Cookies);
4) Waar uw gegevens zijn opgeslagen
We slaan uw gegevens op op beveiligde servers in de EU en door uw persoonlijke
gegevens in te dienen, gaat u hiermee akkoord.
5) Uw gegevens beveiligen
Het verzenden van informatie op internet is over het algemeen niet volledig veilig en
we kunnen de veiligheid van uw gegevens niet garanderen terwijl deze onderweg is.
Alle gegevens die u verzendt, zijn op eigen risico.
We beschikken over procedures en beveiligingsfuncties om uw gegevens veilig te
houden zodra we deze hebben ontvangen.
6) Uw informatie bekendmaken
We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven als we hier wettelijk toe verplicht
zijn of als we onze gebruikersvoorwaarden en andere overeenkomsten moeten
handhaven of toepassen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met
overheidsdiensten om juridische redenen. We zullen uw gegevens niet delen met

andere organisaties voor marketing, marktonderzoek of commerciële doeleinden en
we geven uw gegevens niet door aan andere websites.
7) Uw rechten
U hebt het recht om te achterhalen welke informatie wij over u hebben en wij
verzamelen geen informatie.
8) Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Dit privacy beleid is alleen van
toepassing op deze website en heeft geen betrekking op andere services en
transacties waarnaar we verwijzen. Deze services hebben hun eigen algemene
voorwaarden en privacy beleid.
9) Na een link naar een andere website
Als u vanaf deze website naar een andere website gaat, lees dan het privacy beleid
op die website om erachter te komen wat het met uw informatie doet.
10) Na een link naar deze website vanaf een andere website
Als u van een andere website naar deze website komt, ontvangen we mogelijk
informatie van de andere website. We gebruiken deze gegevens niet. Lees het
privacy beleid van de website.
11) Gebruik van cookies
www.hovicon.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.
12) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken
van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
13) Vragen en feedback
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. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt
u contact met ons opnemen.
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