
Privacyreglement
Main Sales Europe B.V. wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en
beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooi

Waarom verzamelt Main Sales informatie?
Main Sales Europe B.V. gaat er vanuit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden v
zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens gevraagd en verzameld.

Welke informatie registreert Main Sales Europe en waarom
Bedrijfsgegevens
Main Sales Europe B.V. vraagt geregistreerde bezoekers gegevens te verstrekken over de professionele achtergrond. Ge
gebruiker eventueel deel uitmaakt en de adres- en vestigingsgegevens van die organisatie.

Persoonlijke gegevens
Behalve de naam van de organisatie waarvan de geregistreerde gebruiker deel uitmaakt en de adres- en vestigingsgegev
van de gebruiker gevraagd. Het gaat om naam- en contactgegevens (contact per telefoon, fax en e-mail). Verder wordt ge
persoonlijke gegevens geven samen een idee van de professionele achtergrond van de geregistreerde gebruiker. Dit kan
informatie op de website en in nieuwsbrieven zo veel mogelijk wordt afgestemd.

Gegevens om in te loggen
De loginnaam en het wachtwoord zijn de sleutel om toegang te krijgen tot de besloten gedeeltes en documenten op de we
bent vergeten kunnen deze m.b.v. jouw e-mailadres nogmaals worden toegezonden. Het bewaren en onthouden van logi
de (geregistreerde) gebruiker zelf. Aan ieder die de door jou gekozen combinatie van loginnaam en wachtwoord op een c
zonder menselijke tussenkomst - toegang verschaft tot de website en de vastgelegde gegevens. Het verdient aanbeveling
doen door in te loggen en te klikken op ‘Voorkeuren’. Een wachtwoord moet minimaal 6 tekens lang zijn.

Websitebezoek
Main Sales Europe B.V. verzamelt informatie over bezoek aan de website. Over geregistreerde en ingelogde bezoekers k
anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s worden bezocht, indien beken
lang het bezoek heeft geduurd, vanaf welke link de site is gevonden en eventueel of op trefwoord is gezocht bij een zoekm
automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers
gaan hoe informatie wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de info
derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies
zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer herk
opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het intern
standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat 
verzonden. Zonder cookies is de website echter niet toegankelijk. Er wordt nooit gebruikt gemaakt van z.g. 'tracking-cooki
de onze kan worden vastgelegd.

Remarketing
De website van Main Sales Europe B.V. maakt gebruik van Google-remarketing om online te adverteren met tekst- of bee
middel van remarketing kan Main Sales Europe B.V. eerdere bezoekers van hun website bereiken en bezoekers relevante
Google Display Netwerk bezoeken.

Termijn van het opslaan van gegevens



Vragen
Als je vragen hebt over privacy, jouw gegevens wilt laten verwijderen of als je inzage wilt in de gegevens die wij van jou re
aan info@mainsales.nl.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@mainsales.nl

