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Moline.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website Moline.nl en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze
verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we de gegevens gebruiken.
Door uzelf of uw bedrijf te registreren voor onze website Moline.nl en gebruik te maken van deze
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wanneer u zich aanmeldt voor een account op
onze website vragen we u om gegevens te verstrekken. Omdat Moline.nl alleen zakelijke klanten
bedient, zijn de gegevens die opgevraagd worden vooral bedrijfsgegevens. We vragen echter ook de
naam, een e-mailadres en een telefoonnummer van een contactpersoon. Dit zijn persoonsgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen met betrekking tot uw
accountaanvraag. Als u daadwerkelijk bestelt en klant wordt, dan worden de gegevens gebruikt om
contact met u te hebben over uw bestellingen. Deze gegevens worden overigens ook opgevraagd als
u op een andere manier dan via de website aangeeft klant te willen worden bij Moline.nl (directe
mail, telefonisch, bij een fysiek bezoek etc.). De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde
server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens of doorgeven
aan derden.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens of doorgeven aan derden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
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.
Wij bieden alle geregistreerde gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. U kunt uw gegevens
aanpassen in uw account. Indien u wilt dat we alle gegevens uit al onze systemen verwijderen, stuurt
u dan s.v.p. een mail naar info@moline.nl of bel met 085-7849505.
Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met: info@moline.nl of bellen met 0857849505.
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Cookie beleid
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.”
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken
voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.”

