
 

 

Softline Group Northern Europe kernpunten online privacyverklaring  

Bereik 

The Softline Group Northern Europe online privacyverklaring geldt voor alle websites van Softline 

Group Northern Europe. Hieronder vindt u enkele kernpunten van deze verklaring. 

Persoonlijke gegevens 

• Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals voor het verwerken 
van uw aanvragen, het voeren van correspondentie met u, of het afhandelen van een 
sollicitatie. 

• Wij kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die 
we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid 
en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u 
afstemmen. 

• Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van onze 
websites, specifiek voor functionele en analytische doeleinden. Hiervoor gebruiken we diverse 
technieken, waaronder cookies. 

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt  

• Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling 
betrokken zijn. 

• Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, 
of in samenhang met bepaalde aanvragen die u gedaan hebt. 

• Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen. 
• Voor marketingdoeleinden. 
• Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, en voor het opstellen van 

statistieken over het gebruik van websites.  

Uw keuzemogelijkheden 

• Als we gegevens van u verzamelen terwijl u dit niet wenst, kunt u kunt u door middel van een 
opt out alle Marketing communicatie stoppen. Ook kunt u de cookies afwijzen.  

• Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen. 
• Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u de Softline Group Northern Europe Online 

Privacyverklaring raadplegen. 

Wilt u contact met ons opnemen?  

Voor vragen over deze verklaring of over de manier waarop Softline Group Northern Europe met uw 
gegevens omgaat, kunt u richten tot: 

info.nl@softline-group.com, of 

Softline Solutions Netherlands B.V. 
Coltbaan 33 
3439 NG Nieuwegein 

Als u in de toekomst geen marketing informatie van Softline Group Northern Europe meer wilt 
ontvangen, of als u uw voorkeuren met betrekking tot de gespecificeerde inhoud wilt bijwerken, klikt u 



 

 

op de link "update preferences" die is opgenomen in elke Softline Group Northern Europe marketing 
e-mail.  

 


