
 

 

 

Privacyverklaring 

 

Dit is de privacyverklaring van Fijen TMLS BV. Deze privacyverklaring heeft betrekking op 

de gegevensverwerking door Fijen TMLS BV. 

 

Wij respecteren de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen 

er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Fijen 

TMLS BV. 

 

Verwerken van persoonsgegevens 

 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Fijen TMLS BV, vragen we u om 

persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons 

klantensysteem en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Een 

overzicht van de gebruikte cookies, hun doel en voor hoelang de cookies na eerste 

gebruik worden opgeslagen, treft u onder dit privacy statement aan. 

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de ons worden gebruikt om u via onze 

nieuwsbrief te informeren over onze producten en –diensten om deze diensten te kunnen 

verbeteren. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor 

vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrieven te 

allen tijde stopzetten via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief. 

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Fijen TMLS BV. Wij 

verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij 

daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Fijen TMLS BV. 

 

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te 

verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen.  

 

Contactgegevens: 

Fijen TMLS BV 

Forellenweg 5 

4941 SJ  Raamsdonksveer 

e-mail: info@fijenbv.com 

telefoon: 0416-759401 

 

mailto:info@fijenbv.com


 

 

 

Nieuwsbrief 

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per 

e-mail, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail. 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden 

waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij 

wijzigingen in de bedrijfsvoering van Fijen TMLS BV. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Fijen TMLS BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich 

heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer over ons cookiebeleid staat hieronder. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een 

website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. 

 

Typen cookies  

 Noodzakelijke cookies.  

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens 

een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een 

bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een 

cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde 

vragen. 

 Cookies voor onderzoek naar websitegebruik.  

Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke 

volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen 

om de website te beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies 

om bijvoorbeeld online enquêtes te houden. 

 

 

 

 



 

 

 

 Cookies van websites van derden.  

Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het 

gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve 

routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door 

te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, 

Facebook of Twitter bent ingelogd. 

 

Geen persoonsgegevens 

Cookies zoals www.fijenbv.com die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke 

cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Daarvoor zou 

bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 

met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te 

herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen 

bedreiging voor uw privacy 

 

http://www.fijenbv.com/

