
 
 

Gegevensbescherming en privacybeleid 
 
1. Gebruik van de website 
 
WILO neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus 
en draagt zorg voor de bescherming van uw privacy tijdens de verwerking in 
onze IT-systemen. 
Wanneer u onze website bezoekt, vragen wij mogelijk, onder meer, om uw 
persoonlijke gegevens, waarbij wij ons houden aan de wettelijke bepalingen 
die binnen de EU gelden, of aan de regels van de Duitse Federale Wet 
betreffende de Gegevensbescherming. 

 
 
2. Gebruik van de website 
 
U kunt vrijwel onze hele website gebruiken zonder dat u gevraagd wordt uw 
persoonlijke gegevens in te vullen. Wij zien alleen de naam van uw internet-
serviceproviders, de website van waaruit u naar onze website bent gegaan, 
en de individuele pagina's van onze website die u bezoekt. Een paar functies 
en diensten die u op onze site kunt vinden, hebben uw persoonlijke gegevens 
nodig (bijvoorbeeld voor verwerking van gestelde vragen). De details kunt u 
vinden onder punt 3 en 4. 

 
 
3. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens 
 
Wanneer u onze website bezoekt, wordt u op verschillende momenten 
gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen. 
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die worden gebruikt om uw identiteit 
vast te stellen. Het gaat om informatie zoals uw naam, adres, postadres en 
telefoonnummer. Informatie die niet rechtstreeks is gerelateerd aan uw 
identiteit, zoals het aantal gebruikers van een website, valt niet onder deze 
definitie. 
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens 
uitsluitend als u de gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. We gebruiken de 
informatie die we verzamelen voor het technische beheer van onze website 
en voor klantenbeheer, in beide gevallen slechts in die mate die noodzakelijk 
is. 
Onze medewerkers zijn uiteraard verplicht om de vertrouwelijkheid te 
respecteren, in overeenstemming met artikel 5 van de Duitse Federale Wet 
betreffende de Gegevensbescherming (BDSG). 



4. Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden 
 
De gegevens die wij ontvangen, worden alleen bewaard en gebruikt in ons 
bedrijf. We verkopen deze gegevens niet door en we delen ze ook niet met 
derden. De situatie is anders wanneer we volgens de wet of als gevolg van 
een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn de gegevens te publiceren of te 
verzenden. 
Gegevens worden alleen aan service- en businesspartners doorgegeven ter 
verwerking van opdrachten. In dergelijke gevallen wordt de hoeveelheid 
gegevens die wordt overgedragen tot een minimum beperkt. Bovendien 
moeten deze serviceproviders zich houden aan de regels van de Duitse 
Federale Wet betreffende de Gegevensbescherming (BDSG). 

 
5. Data Protection Officer 
 
Wanneer u vragen hebt over de gegevensbescherming bij WILO kunt u 
contact opnemen met onze Data Protection Officer. 

WILO SE 
 
Data Protection Officers 
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
Duitsland 
data-privacy@wilo.com 
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6. Cookies en IP-adressen 
 
In sommige delen van onze website maken wij gebruik van cookies. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat vanuit een website wordt verzonden en 
dat lokaal op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. We 
gebruiken nooit cookies om persoonlijke informatie over u op te slaan. We 
maken uitsluitend gebruik van cookies om de navigatie op onze website voor 
u eenvoudiger te maken en om te bepalen hoeveel personen onze website 
bezoeken. Deze technische toegangsgegevens kunnen niet worden herleid dit 
een specifieke persoon. Individuele gebruikers blijven dus anoniem. Andere 
persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-
mailadres, worden alleen vastgelegd als u deze informatie vrijwillig verstrekt. 
Elk bezoek aan de WILO-website wordt automatisch geregistreerd. Daarbij 
wordt het IP-adres of de domeinnaam van de bezoeker en de naam van de 
bezochte pagina geregistreerd. Een IP-adres is een nummer dat aan uw 
computer wordt toegewezen voor toegang tot internet. Elke computer wordt 
op internet geïdentificeerd door middel van een IP-adres. Hiermee kunnen 
computers en servers elkaar in een netwerk herkennen en met elkaar 
communiceren. WILO heeft deze informatie nodig om met behulp van 
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statistische methoden te kunnen begrijpen hoe bezoekers de pagina's 
gebruiken. Op basis hiervan kunnen wij ons aanbod doorlopend verbeteren. 
(Zie punt 7. Google Analytics). 
Wanneer u wilt weten welke cookies uw browser gebruikt, kunt u de 
desbetreffende browserinstellingen inschakelen. U kunt ook kiezen voor een 
instelling waarbij geen cookies worden geaccepteerd. U moet er dan wel 
rekening mee houden dat sommige functies van deze website in dat geval 
mogelijk niet meer werken. 

 
 
7. Google Analytics 
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor 
webanalyse die wordt aangeboden door Google, Inc. ('Google'). Google 
Analytics gebruikt 'cookies': tekstbestanden die op uw computer worden 
geplaatst als hulpmiddel voor analyse van hoe gebruikers de website 
gebruiken. De informatie die door een cookie wordt verzameld over uw 
gebruik van de website, wordt verzonden en door Google bewaard op servers 
in de VS. Wanneer IP-anonimisatie op de website is ingeschakeld, wordt uw 
IP-adres binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere 
lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 
ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt in eerste instantie het hele 
IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-
anonimisatie is op deze website ingeschakeld. Google gebruikt deze 
informatie namens de operator van deze website om het gebruik van de 
website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te 
stellen voor de operator en voor levering van andere diensten aan de operator 
met betrekking tot het gebruik van de website en internet. 
Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verstuurt, 
wordt niet gekoppeld aan andere data in bezit van Google. U kunt het gebruik 
van cookies blokkeren met de desbetreffende instellingen in uw browser, 
maar als u dit doet kunt u mogelijk niet meer alle functies van de website 
gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet meer door 
Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser 
Addon voor uw browser te downloaden en te installeren: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
In het kader van de discussie over het gebruik van analysetools met 
volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google 
Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" waardoor alleen 
ingekorte IP-adressen worden verwerkt, zodat rechtstreekse verwijzing 
naar een persoon uitgesloten is. 
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8. Links en verwijzingen 
 
Ons aanbod bevat links naar de websites van derden en wij hebben geen 
invloed op de inhoud van deze pagina's. Daarom kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De organisatie die 
de gelinkte pagina's aanbiedt en beheert, is verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze pagina's. De gelinkte pagina's zijn bij het maken van de link 
gecontroleerd op potentiële wettelijke inbreuken. Op dat moment is geen 
wettelijke inbreuk gevonden. 
Het is echter niet redelijk om te verwachten dat wij de inhoud van gelinkte 
pagina's voortdurend monitoren zonder dat er een indicatie van een wettelijke 
inbreuk is. Wanneer een wettelijke inbreuk wordt geconstateerd, worden de 
desbetreffende links onmiddellijk verwijderd. WILO is niet verantwoordelijk 
voor de gegevensbescherming van deze links. 

 
 
9. Beveiliging 
 
WILO maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
ter bescherming van door ons beheerde persoonlijke gegevens tegen willekeurige 
of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde 
personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden op basis van de technologische 
ontwikkelingen doorlopend verbeterd. 
Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, 
kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer. 
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