Cookies & privacy
Privacystatement
Als onderdeel van FM Group, volgt 4-Attention het privacystatement en cookiebeleid van FM Group
B.V., (verder te noemen ‘4-Attention’) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw
persoonsgegevens aan 4-Attention kunt toevertrouwen.
Tijdens contacten met 4-Attention worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt.
Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens
‘persoonsgegevens’.
Alle informatie over welke persoonsgegevens 4-Attention verwerkt en hoe 4-Attention hier op een
correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.
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1. Dit privacystatement
Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die 4-Attention van u verzamelt en
verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops van 4-Attention, gaat u ermee
akkoord dat dit privacystatement van toepassing is op de door 4-Attention verwerkte
persoonsgegevens.
4-Attention behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te allen tijde te wijzigen. De van
toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van 4-Attention terugvinden.
2. Persoonsgegevens in het bezit van 4-Attention
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door 4-Attention verzameld en verwerkt
worden.
•

Gegevens die u rechtstreeks aan 4-Attention verstrekt:
o Bedrijfsgegevens: naam, KvK-nummer, RSIN, BTW nummer, e-mailadres etc.; o
Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, aanhef, adres en woonplaats,
emailadres, telefoon- of mobielnummer;
o Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, etc.;
o Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres,
wachtwoord, verbindingsmomenten, etc.;
o Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete
producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele)
websites, apps, webshops, etc.;
o Andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de
4-

Attention (mobiele) websites, apps, webshops en dergelijke;
•

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van 4-Attention, kan volgende
informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van
cookies. Gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u
4Attention toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens).

3. Verwerking van de persoonsgegevens door 4-Attention
Persoonsgegevens worden door 4-Attention voor volgende doeleinden verwerkt:
•

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u;

•

Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen;
Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van persoonsgegevens
4-Attention deelt uw persoonsgegevens niet met derden en de persoonsgegevens worden niet
openbaar gemaakt, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.
4-Attention kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en
dochtervennootschappen binnen de eigen groep.
Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de
privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij
maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en
bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit
Privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. 4Attention zal in redelijkheid trachten u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en
ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 5. Uw rechten
U hebt het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die 4-Attention van u
verwerkt.
U hebt tevens recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw
persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke
regelgeving hierin voorziet.
U kunt op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw
persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze
doorgifte niet noodzakelijk is voor de 4-Attention dienstverlening) en tegen het opstellen van uw
profiel.
Hiertoe kunt u contact opnemen met 4-Attention via de contactinformatie zoals opgenomen in punt
8 van dit privacystatement.
U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit
Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Tel: 070-8888 500
6. Links

Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze
(embedded) links gaat u naar websites van derden. 4-Attention is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites.
Raadpleeg de privacystatements op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
7. Veiligheidsbeleid
•

Beveiliging van uw gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt 4-Attention alle
redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik,
openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te
voorkomen. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen
die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

•

Bewaring van uw gegevens
4-Attention zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan,
rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van 4-Attention met
betrekking tot deze gegevens.

8. Contactgegevens
Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of over dit privacystatement dan kunt
contact met: info@purple-wire.com.
Dit privacystatement is laatst gewijzigd in maart 2020.
Cookiebeleid
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst. Dit wordt gedaan door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. De
cookie bevat een unieke code die uw browser herkent gedurende het bezoek aan de website (een
zogenaamde 'session cookie’) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanent
cookie’).
Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners
waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij
zelf heeft geplaatst, de server heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer,
tablet of mobiel bevindt. Cookies worden in de folder van uw browser opgeslagen. De inhoud van
een cookie bestaat meestal uit de naam van de betreffende server, een vervaldatum en een unieke
cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de
bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de webpagina’s. Cookies kunnen
ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een webpagina relevanter te maken voor
de bezoeker, zodat het bezoek aan zijn persoonlijke smaak en behoeften wordt aangepast.
Als uw persoonsgegevens in deze cookies worden opgeslagen, is dat met uw toestemming. Voor
gebruik van de website, zoals aanmelden in de webshop, is het technisch noodzakelijk de cookies te
accepteren.

Welke cookies gebruiken wij?
1.1 Functionele (noodzakelijke) cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website en bijbehorende pagina’s te kunnen bezoeken en om
bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat te
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren functioneert.
1.2 Analytische cookies
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over
het gebruik. Met deze informatie kan de inhoud aan de wensen van de bezoeker worden aangepast
en het gebruiksgemak worden vergroot. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke
bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het meest populair zijn. De door
deze cookies verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt.
1.3 Marketingcookies
Deze cookies maken het mogelijk om communicatie af te stemmen op uw online voorkeuren. De
cookies verzamelen informatie over het gebruik en stemmen informatie & communicatie af op de
interesses van de bezoeker.
Zie hier een totaaloverzicht van alle cookies.
Browser-instellingen
U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde cookies niet worden geplaatst. In dat geval garanderen
we niet dat alle diensten en functionaliteiten van deze website en de bijbehorende pagina’s op een
juiste manier werken. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, wordt de toegang echter niet
geblokkeerd. We maken u erop attent dat, indien u gebruik maakt van een ander computer, u de
browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.
Slotopmerkingen
Zodra wet- en regelgeving omtrent cookies verandert, of de website en bijbehorende pagina’s
worden aangepast, zal het cookiebeleid mee veranderen. De inhoud van de verklaringen en de
cookies die zijn opgenomen in ons cookiebeleid mogen altijd en zonder waarschuwing vooraf
gewijzigd worden. Wij raden u aan om deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste
versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met: info@purple-wire.com
.
Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd in juli 2019.

