Privacyverklaring Topfuel
Topfuel.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Algemeen
Topfuel.nl is een initiatief van ABC Olie, Bol / Van Staveren en OQ Value. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Topfuel.nl houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op
een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor
gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van deze website goed door.
Op die manier kunt u er van te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze
waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites dat overigens doen. Cookies zijn
kleine tekstfiles die worden opgeslagen op een computer, tablet of mobiele telefoon van een
gebruiker en wordt geplaatst en/of gebruikt bij het gebruik van een website. Ons uitgangspunt
hierbij is dat we het gebruik en/of de ervaring van onze websites continu willen verbeteren. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd
worden. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of sub domein gebonden. Het staat u als
gebruiker vrij om cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat onze
website dan niet meer optimaal werkt. Op onze websites worden ook cookies geplaatst t.b.v. Google
Analytics.

Vragen en/of opmerkingen
Als Topfuel.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
ABC Olie
Goirke Kanaaldijk 28
5046 AT Tilburg
013-5425200
Deze tekst is voor het laatst aangepast op 01-06-2019

