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Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lindemann Nederland V.O.F uw gegevens
opslaat.
Bescherming van uw persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt zullen wij zonder uw toestemming geen persoonsgegevens opslaan
en verzamelen. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om
inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zullen ten alle tijden niet aan derden worden verstrekt. Wij beschermen uw
verwerkte gegevens, zonder dat onbevoegden onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze
gegevens.
Zakelijke login
Om gebruik te maken van de zakelijke login op onze website zijn wij een aantal gegevens van u nodig.
Deze gegevens worden opgeslagen in database en zullen niet aan derden worden verstrekt.
De nieuwsbrief
Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief zijn wij bevoegd om een geldig e-mailadres te ontvangen.
Verder worden er geen gegevens van u verwerkt. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden geeft
u ons toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor reclamedoeleinden. Uiteraard heeft u de
mogelijkheid om zich op ieder moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving ontvangt
u geen nieuwsbrief meer en zult u niet meer op de hoogte worden gesteld van onze
acties/aanbiedingen.
Inzage
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Uiteraard kunt u ons vragen
om deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons
op te nemen via een mail naar info@lindemannperformance.nl
Optimaliseren via Google Analytics
Lindemann Nederland maakt gebruik van Google Analytics en zal via dit programma zijn website
analyseren. Door deze analyse krijgen wij inzicht in de zoekgedrag op de website en kunnen wij de
website nog beter maken.
Wijzigen privacy beleid.
Lindemann Nederland heeft het recht om beveiliging -en gegevensbeschermingsmaatregelen te
wijzigen. Dit houdt in dat Lindemann Nederland de privacy beleid aanpast zonder dat u als klant
hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wij raden u daarom aan om iedere keer de laatste versie van
onze privacy beleid te controleren alvorens u een bestelling bij plaatst.
Links naar externe websites
De website van Lindemann Nederland maakt gebruikt van links naar externe website. In dit geval
olietoevoegingen.nl. Op deze website kunnen particulieren gebruik maken van dezelfde goederen die
Lindemann Nederland aanbiedt.
Vragen, opmerkingen, klachten
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze website, dienst, producten,
privacybeleid of de verwerkingen van uw persoonsgegevens, dan kunt u contract opnemen via mail:
info@lindemannperformance.nl. Wij streven erna om uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.
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Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zo zijn dat wij informatie in de vorm van cookies op uw
computer opslaan. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver op uw computer
wordt geplaatst. Alle cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een
server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer
u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de
cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar
ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat
cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren,
kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of
andere sites die u bezoekt.

