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Privacyverklaring 

Privacy 

 

1. Algemeen 

Wilo neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst 

serieus en houdt rekening met de bescherming van uw privacy bij 

de verwerking in onze IT-systemen. Wanneer u onze website 

bezoekt verzamelen wij persoonlijke informatie die voldoen aan 

de wettelijke bepalingen van EU en aan de Nederlandse Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

 

2. Gebruik van de website 

U kunt van vrijwel ons complete internetaanbod gebruik maken 

zonder dat er enige persoonlijke informatie van u verzameld 

wordt. Wij bewaren slechts de naam van uw internet service 

provider, de webpagina’s waar vandaan u ons bezocht heeft en 

de pagina’s die u op onze website bezoekt. Sommige 

aanbiedingen en diensten die u op onze website vindt vereisen 

dat u persoonlijke gegevens kenbaar maakt (bijvoorbeeld voor de 

verwerking van aanvragen).  Om welke gegevens het gaat vindt u 

terug in punt 3 en punt 4 in deze privacyverklaring. 

 

3. Verzameling en verwerking van persoonlijke 

gegevens 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen er op verschillende 

plekken persoonlijke gegevens worden gevraagd. 

 

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij de informatie die kan 

worden gebruikt om meer over uw identiteit te weten te komen. 

Hieronder vallen gegevens als bijvoorbeeld naam, 

adresgegevens, telefoonnummer. Informatie die niet direct 

verband heeft met uw identiteit, zoals bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers van de website vallen hier niet onder. 
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We verzamelen, verwerken en gebruiken deze gegevens alleen 

als u ons hier vrijwillig toestemming voor heeft gegeven. Wij 

gebruiken de informatie die we verzamelen ten behoeve van de 

technische registratie van onze website en voor het 

klantenbeheer wanneer die noodzakelijk is. 

 

Onze medewerkers zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding van 

uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens 

We bewaren en gebruiken de ons beschikbaar gestelde data 

alleen voor intern gebruik. Wij zullen deze data niet 

doorverkopen, noch beschikbaar stellen aan derden. Anders is het 

wanneer wij verplicht worden tot het verstrekken van gegevens 

door de wet of door rechtelijke uitspraak. 

 

Een dataoverdracht zal alleen plaats vinden aan service- en 

zakenpartners, welke wij ter verwerking van aanvragen gegevens 

zullen moeten verstrekken. In deze gevallen worden alleen de 

hoogst noodzakelijke gegevens doorgegeven. Bovendien zijn ook 

deze dienstverleners gebonden aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 

5. Gegevensbeschermingsfunctionaris 

Wanneer u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het 

thema gegevensbescherming bij Wilo, neemt u dan contact op 

met onze gegevensbeschermingsfucntionaris binnen WILO SE. 

Gegevensbeschermingsfunctionaris 

 

Nordkirchenstraβe 100 

44263 DORTMUND 

Duitsland 

 

datenschutz@wilo.com 

 

6. Cookies en IP-adressen 

mailto:datenschutz@wilo.com
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Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een 

webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 

(“Google”). Verdere informatie met betrekking tot 

gebruikersvoorwaarden en de privacy policy vind u terug onder 

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder 

http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. 

 

Google analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”; 

tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om zo 

het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie 

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt 

normaliter aan de server van Google in de Verenigde State 

overgedragen en daar opgeslagen. 

 

In het geval dat IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, 

zal uw IP-adres worden afgekapt in lidstaten van de Europese 

Unie of andere verdragslanden volgens de Europese Economische 

Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-

adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar 

ingekort. Het IP-anonimisering is actief op onze website en is lid 

van de code “gat._anonymizeIp();”, om een geanonimiseerde 

verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te 

waarborgen. Namens de exploitant van deze website zal Google 

deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te 

evalueren, rapporteren over de activiteit op de website en de aan 

internet verbonden dienstverlening naar de website exploitant 

over te brengen. 

 

De binnen de kaders van Google Analytics door uw browser 

doorgestuurde IP-adressen worden niet geassocieerd met andere 

gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van 

cookies in uw browser uitschakelen, echter wijzen we u erop dat 

u dan niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. 

Bovendien kunt u het verzamelen door de cookies over het 

gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de 

verwerking van deze data door Google tegengaan. Dit doet u door 

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
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een plugin te downloaden en te installeren. De plugin is te 

downloaden van: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

 

7. Links en verwijzingen 

Onze website bevat links naar externe websites van derden 

waarover wij geen controle hebben. Daarom zijn wij niet 

verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De betreffende aanbieder 

of exploitant van de pagina’s is altijd zelf verantwoordelijk voor 

de inhoud. De gekoppelde websites worden ten tijde van de 

koppeling gecontroleerd op schending van de wet. Illegale inhoud 

ten tijde van het koppelen is dan niet gevonden. Een permanente 

inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is zonder 

aantoonbaar bewijs van overtreding niet mogelijk. Na de 

kennisgeving van overtreding, zullen dergelijke links onmiddellijk 

verwijdert worden. 

 

8. Beveiliging 

Wilo neemt technische en organisatorische 

veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen 

toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging  of 

tegen toegang van onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen 

worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische 

ontwikkelingen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met onze 

gegevensbeschermingsfunctionaris.  

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

