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INLEIDING
Bray International, Inc. en geassocieerde bedrijven (samen “Bray”, “wij”, “ons” of “onze”) zijn bezorgd over uw privacy en
verbinden zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met eerlijke informatiepraktijken en van
toepassing zijnde wetten inzake de gegevensbescherming.
Als bewijs van ons engagement met privacy, hebben we een privacybeleid op ondernemingsniveau ingevoerd met bepaalde
principes, richtlijnen en voorschriften (het “beleid”). Het beleid bevat onze globale engagementen inzake privacy, met inbegrip
van ons beleid over overdracht van persoonsgegevens en verbonden individuele privacyrechten, om te verzekeren dat uw
persoonsgegevens tijdens hun verwerking door onze filialen in de hele wereld beschermd zijn.
U kunt ons beleid raadplegen op onze website op https://www.bray.com/privacy-policy.
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1. OMVANG
Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke informatie betekent alle
gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: een persoon die (direct of
indirect) geïdentificeerd kan worden door een identificator, bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of een or meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale,
economische, culturele en sociale identiteit van de rechtspersoon in kwestie.
Wij verzamelen persoonlijke informatie op vele verschillende manieren door onze normale zakenactiviteiten, zowel online als
offline. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bestellingen plaatst of producten of diensten koopt, overeenkomsten afsluit of
met ons communiceert, ons bezoekt en onze websites gebruikt. Wij ontvangen ook persoonlijke informatie van onze klanten
om diensten in hun naam te verlenen.

2. IDENTITEIT VAN GEGEVENSBEHEERDER
Om de gegevensverantwoordelijke van Bray voor de verwerking van uw persoonsgegevens te identificeren, kunt u zich wenden
tot uw contactpersoon bij Bray, de lijst van onze locaties op de website van Bray raadplegen (www.bray.com) of ons kantoor
voor de gegevensprivacy contacteren:
per e-mail naar: privacy@bray.com
Of schriftelijk naar: Bray Data Privacy Office
Europa

Alle andere jurisdictie (met inbegrip van de Verenigde
Staten)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Nederland

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
Verenigde Staten van Amerika

3. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen en verwerken bevatten:
•

Contactgegevens waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals: uw naam, functie, leeftijd en aanspreektitel, gebruikersnaam, mailadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen om u berichten te sturen, bedrijfsgegevens en
registratiegegevens die u op onze website verstrekt.

•

Relatiegegevens waarmee wij zaken met u kunnen doen, zoals de types van producten en diensten die u kunnen interesseren, contact- en productvoorkeuren, talen, kredietwaardigheid, marketingvoorkeuren en demografische gegevens.

•

Transactionele gegevens over hoe u met ons omgaat, met inbegrip van informatie over aankopen, aanvragen, klantenaccounts, bestellingen en contracten, leveringsgegevens, facturatie- en financiële gegevens, gegevens over belastingen, transacties en correspondentie, en informatie over hoe onze websites gebruikt en ermee omgaat.

•

Veiligheidsinformatie en informatie over de naleving die ons helpt om onze belangen te beveiligen, met inbegrip van
informatie betreffende conflictcontroles, fraudepreventie en interne controle, evenals informatie die nodig is voor de
beveiliging van onze kantoren, bijvoorbeeld visuele opnames.

•

Onze producten kunnen systeem- en evenementinformatie verzamelen voor hun instelling, configuratie en bedrijf,
evenals informatie verzameld door onze producten tijdens het normale bedrijf. Deze informatie kan gegevens over het
gebruik en de performance van het product bevatten. Deze informatie kan soms persoonsgegevens bevatten. De aard
en de omvang van de door onze producten verzamelde informatie zal variëren op basis van het type en de functie van
het product en het type van diensten die gebruikt worden, onderhevig aan van toepassing zijnde wetten.
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4. JURIDISCHE BEGINSELEN VOOR VERWERKING
•

De uitvoering van een contract met onze klanten en leveranciers.

•

U heeft ons toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.

•

Naleving van wettelijke plichten.

•

Bescherming van uw vitale belangen of van de belangen van een andere natuurlijke persoon.

•

De legitieme belangen van Bray, met inbegrip van onze handelsactiviteiten.

•

De verwezenlijking van het openbare belang.

5. DOEL VAN VERWERKING
•

Voldoen aan uw bestellingen voor producten of diensten en aanverwante activiteiten, zoals levering van producten
en diensten, klantendienst, account- en facturatiemanagement, support en opleiding, productupdates en
veiligheidsgerelateerde mededelingen, en voor het verlenen van andere diensten die betrekking hebben op uw aankoop.

•

Vervullen van onze contractuele plichten en uw relatie met ons, met inbegrip van interactie met u, analyse en verbetering
van de producten en de diensten die we aanbieden, u informeren over onze producten of diensten, alsook speciale
aanbiedingen en promoties.

•

De veiligheid van onze websites, netwerken, systemen en lokalen verzekeren, en ons tegen fraude beschermen.

•

Onze dagelijkse zakelijke behoeften beheren, zoals verwerking van betalingen en financieel management,
productontwikkeling, contractmanagement, websitebeheer, vervulling, ondernemingsbestuur, audit, rapportering en
naleving van de wetgeving.

6. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
•

Derden: Wij kunnen gebruik maken van derden om in onze naam diensten en functies te verstrekken of uit te voeren. Wij
hebben het recht om persoonlijke informatie aan deze derden te verstrekken om deze diensten en functies uit te voeren.
Deze persoonlijke informatie wordt verwerkt volgens onze instructies en compatibel met de originele doeleinden.

•

Door de wet vereist: Wij hebben ook het recht om persoonlijke informatie over particulieren toegankelijk te maken
voor openbare of juridische instanties, wetshandhavingspersoneel en agenturen wanneer door de wet vereist, met
inbegrip van de naleving van nationale veiligheids- of wethandhavingsvereisten, en agenturen en rechtbanken in de
landen waar we actief zijn. Wanneer door de wet toegestaan, mogen wij dergelijke informatie ook aan derden (inclusief
rechtsbijstand) onthullen wanneer dit nodig is om wettelijke claims vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen of
om onze rechten op andere wijze te vrijwaren, ons eigendom of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te
beschermen, of wanneer nodig als support voor externe audit, handhavings- en ondernemingsbeheerfuncties.

•

Fusies & overnames: Persoonlijke informatie kan overgedragen worden aan een derde die alle of een deel van de
aandelen of activa van Bray of zijn zakenactiviteiten overneemt in geval van verkoop, fusie, vereffening, ontbinding,
of een andere transactie waar dergelijke overdracht toegestaan is (zonder uw toestemming) overeenkomstig de van
toepassing zijnde wet.

•

Filialen: Wij

hebben ook het recht om dergelijke informatie over te dragen of te delen met filialen
van Bray in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
De derden, filialen en geassocieerde ondernemingen aan wie uw persoonsgegevens onthuld worden kunnen zich in de hele
wereld bevinden; daarom kan deze informatie naar landen gestuurd worden met andere privacybeschermingsnormen dan uw
land van verblijf. In dergelijke gevallen nemen we maatregelen om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie op passende
wijze beschermd wordt, met inbegrip van ons beleid, dat onze hoge standaarden voor de verwerking van persoonlijke
informatie, door ons globaal verzameld en verwerkt, definieert, om uw persoonsgegevens te beschermen.
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8. RETENTIE
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot het doel waarvoor de informatie verzameld werd verwezenlijkt is, normaliter
voor de duur van een contractuele relatie en voor elke andere periode daarna zoals door de wet vereist of toegestaan. Willen
wij uw gegevens na deze periode verder verwerken, moeten wij uw toestemming hiervoor vragen.

9. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen die op redelijke wijze ontworpen zijn om
persoonsgegevens tegen incidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde onthulling of toegang, en
tegen andere onrechtmatige verwerkingswijzen te beschermen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot toegestane
ontvangers op een “need-to-know” basis. Wij onderhouden een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma dat gericht is op
de met de verwerking verbonden risico’s. Het programma wordt constant aangepast om bedrijfsrisico’s te beperken en om
persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met door de industrie geaccepteerde praktijken. We zullen eveneens
verhoogde veiligheidsmaatregelen nemen wanneer gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.

10. MANIEREN OM INFORMATIE TE VERZAMELEN
Website en maken van logfiles
Ons systeem verzamelt automatisch gegevens en informatie van de toegang verkrijgende computer telkens wanneer een
gebruiker onze website bezoekt. De volgende gegevens kunnen verzameld worden:
(1)

Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)

Het bedrijfssysteem van de gebruiker

(3)

De internet serviceprovider van de gebruiker

(4)

Het IP adres van de gebruiker

(5)

Datum en tijdstip van toegang

(6)

Websites vanwaar de gebruiker naar onze website werd doorgestuurd

(7)

Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website bezocht worden

(8)

Duur van het bezoek van de gebruiker

(9)

Het land van herkomst van de gebruiker

(10)

De taal die de gebruiker bij voorkeur gebruikt

(11)

Tijdstip van het eerste bezoek van de gebruiker en het meest recente bezoek

Deze gegevens worden eveneens opgeslagen in onze systeem logfiles. Wij slaan deze gegevens niet samen met andere
persoonsgegevens van de gebruiker op.
Wij verzamelen voornoemde gegevens om onze legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van onze commerciële
activiteiten. De tijdelijke opslag van het IP adres door ons systeem is nodig om de website naar de computer van de gebruiker
te sturen. Daarom moet het IP adres van de gebruiker tijdens de duur van de sessie worden opgeslagen. De opslag van
gegevens in logfiles dient om de correcte werking van onze website te garanderen. De gegevens worden eveneens gebruikt
om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT- systemen te garanderen.
De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze verzameld werden verwezenlijkt is. Wanneer gegevens verzameld
worden om de website te bedrijven, dan gebeurt dit zodra de respectievelijke sessie beëindigd is. Worden de gegevens in
logfiles bewaard, dan gebeurt dit maximum na 30 dagen. In bepaalde omstandigheden kunnen gegevens langer bewaard
worden. Is dit het geval dan worden de IP adressen van de gebruiker gewist en ingekort waardoor ze niet langer op de toegang
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hebbende client getraceerd kunnen worden.
Het verzamelen van gegevens voor de werking van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut essentieel
voor het bedrijf van de website. Dit betekent dat de gebruikers de verzameling of de opslag van gegevens niet kunnen
weigeren.

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies
zijn tekstbestanden die in de internet browser of door de internet browser op het computersysteem van de gebruiker worden
opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kunnen cookies lokaal op het toestel van de gebruiker worden
geplaatst. Deze cookie bevat een tekenreeks, namelijk een unieke identificatiecode van de browser die telkens wanneer een
gebruiker de website bezoekt herkend zal worden. Sommige elementen van onze website vereisen dat de toegang hebbende
browser na het verlaten van onze site nog altijd geïdentificeerd kan worden. De cookies kunnen de volgende gegevens opslaan
en doorsturen:
(1)

Objecten voor aankoop

(2)

Inloginformatie

(3)

Chatinformatie

(4)

Beveiligingsmechanismen voor formulieren

(5)

Wenslijsten

(6)

Google Analytics diensten

(7)

Algemene controle van de Facebook Pixel

(8)

Google Maps integratie

(9)

Messenger gegevens voor een op de website-ervaring gefocuste doelgroep

(10)

Integratie van YouTube clips

Onze website gebruikt ook cookies die een analyse van het browsegedrag en het gebruik van de website mogelijk maken. De
volgende gegevens kunnen worden doorgestuurd:
(1)

Ingevoerde zoektermen en strings

(2)

Bekeken pagina’s

(3)
Gebruik van functies van de website (een sessiecookie helpt tijdens het verzendingsproces van formulieren
om de Google ReCaptcha spam token te behouden)
(4)

Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(5)

Het bedrijfssysteem van de gebruiker

(6)

De internet serviceprovider van de gebruiker

(7)

Het IP adres van de gebruiker

(8)

Datum en tijdstip van toegang

(9)

Websites vanwaar de gebruiker naar onze website werd doorgestuurd

(10)

Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker bezocht worden

(11)

Duur van het bezoek van de gebruiker

(12)

Het land van herkomst van de gebruiker

(13)

De taal die de gebruiker bij voorkeur gebruikt

(14)

Tijdstip van het eerste bezoek van de gebruiker en het meest recente bezoek

De verzamelde gebruikersgegevens worden door middel van technische methoden gepseudonimiseerd. In dat geval kunnen
de gegevens niet langer naar de toegang krijgende gebruiker getraceerd worden. De gegevens worden niet gemengd met
andere persoonsgegevens van de gebruiker. Wanneer gebruikers toegang krijgen tot de website, worden ze geïnformeerd
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over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden door een informatiebanner die ook naar deze verklaring inzake de
gegevensbescherming verwijst. Dit bevat informatie over hoe het plaatsen van cookies vermeden kan worden door de
browserinstellingen te wijzigen.
Wij verzamelen voornoemde gegevens om onze legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van onze commerciële
activiteiten. Het doel van het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is de website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige
van de functies die op onze website aangeboden worden zijn eventueel niet beschikbaar wanneer cookies gedeactiveerd
worden. Deze functies hangen af van de herkenning van de browser na verlaten van de website. De volgende toepassingen
vereisen het gebruik van cookies: (i) shoppingfunctie (bijvoorbeeld verzamelen van hiervoor noodzakelijke items) en (ii)
traceerfuncties (bijvoorbeeld land van herkomst). De door strikt noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens
worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Analysecookies worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van
onze website en zijn inhoud te verbeteren. De analysecookies geven ons informatie over hoe de website gebruikt wordt en hoe
wij onze diensten kunnen verbeteren.
De computer van de gebruiker slaat de cookies op en stuurt ze naar onze website. Dit betekent dat onze gebruikers de
volledige controle over het gebruik van cookies hebben. Cookies die reeds geplaatst zijn kunnen op elk ogenblik gewist
worden. Dit kan ook automatisch ingesteld worden. Bij deactivering van cookies is het mogelijk dat u niet van alle functies op
onze website gebruik kunt maken.

Registratie
Gebruikers kunnen zich op onze website registreren door hun persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd
in een formulier, naar ons gestuurd en daarna door ons opgeslagen. De gegevens worden niet onthuld aan derden, behalve
wanneer er sprake is van een verwerkingsdienst voor betalingen voor een e-commerce transactie. De volgende gegevens
kunnen tijdens het registratieproces verzameld worden:
(1)

Voornaam

(2)

Familienaam

(3)

E-mailadres

(4)

Wachtwoord

(5)

Adres

(6)

Postcode

(7)

Stad

(8)

Geboortedatum

(9)

Telefoonnummer

(10)

Faxnummer

(11)

Fiscaal nummer

(12)

Onderneming

(13)

Website van de onderneming

Tijdens de registratie worden de volgende bijkomende gegevens opgeslagen:
(1)

Datum en tijdstip van de registratie

(2)

Datum en tijdstip van de registratiebevestiging

(3)

Datum en tijdstip van instemming met de privacyverklaring

(4)

De website waar de registratie heeft plaatsgevonden

De instemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens wordt tijdens het registratieproces verkregen.
Wij verzamelen voornoemde gegevens op basis van de door u verstrekte instemming. Indien de registratie dient om een
contract uit te voeren met de gebruiker of om pre-contractuele maatregelen in te voeren, is de wettelijke basis voor de
gegevensverwerking ook de uitvoering van dergelijk contract. De gegevens worden gewist zodra het doel van hun verzameling
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verwezenlijkt is.

Contactformulier en contact per e-mail
Onze website biedt een contactformulier dat gebruikt kan worden om elektronische correspondentie naar ons te sturen. Een
gelijkaardig formulier kan ook gebruikt worden voor inschrijving in een van de door Bray aangeboden cursussen. De in deze
formulieren ingevoerde gegevens worden naar ons gestuurd en door ons bewaard. Tijdens de overdracht van het formulier
kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:
(1)

Het IP adres van de gebruiker

(2)

De taal en de URL van de pagina in kwestie

(3)

De browser en het bedrijfssysteem van de gebruiker

(4)

De verwijzende pagina van de gebruiker

(5)

Datum en tijdstip waarop het contact gelegd werd

(6)

Voornaam

(7)

Familienaam

(8)

Functie

(9)

E-mailadres

(10)

Adres

(11)

Postcode

(12)

Stad

(13)

Geboortedatum

(14)

Faxnummer

(15)

Onderneming

(16)

Website van de onderneming

Met betrekking tot de verwerking van de gegevens worden gebruikers naar deze privacyverklaring verwezen op het ogenblik
waarop ze het formulier versturen, en moeten ze hun instemming met deze privacyverklaring geven en bevestigen.
Alternatief kunnen gebruikers ons contacteren via het verstrekte e-mailadres. In dat geval worden in de e-mail verstuurde
persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
Wij verzamelen voornoemde gegevens op basis van de door u verstrekte instemming. De wettelijke basis voor de verwerking
van de verstrekte gegevens is de bescherming van onze legitieme belangen, met inbegrip van onze handelsactiviteiten. Wij
verwerken de per e-mail of via een online formulier verzonden gegevens om de aanvraag van de gebruiker te verwerken.
Andere persoonsgegevens die tijdens het toesturingsproces verwerkt worden dienen om misbruik van de contactpersoon te
voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.
De gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze verzameld werden verwezenlijkt is. De gebruiker kan zijn
instemmingsverklaring met de verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik intrekken. Gebruikers die ons per e-mail
contacteren kunnen hun instemming met de opslag van hun persoonsgegevens op elk ogenblik intrekken. In dat geval is de
correspondentie met de gebruiker beëindigd.

Nieuwsbrief
Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om zich op een gratis nieuwsbrief te abonneren. De in het registratieformulier
ingevoerde gegevens worden naar ons gestuurd. Tijdens dergelijke registratie worden de volgende gegevens doorgestuurd:
(1)

IP-adres van de toegang krijgende computer
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(2)

Datum en tijdstip van registratie

Uw instemming met de gegevensverwerking wordt tijdens het registratieproces verkregen, waar u ook op deze privacyverklaring
attent gemaakt wordt. Stuurt u uw e-mailadres naar ons tijdens de aankoop van goederen of diensten via onze website,
kunnen wij deze gegevens gebruiken om een nieuwsbrief te verzenden. In dat geval zal de nieuwsbrief alleen directe reclame
voor gelijkaardige, door onze onderneming aangeboden producten of diensten bevatten. Gegevens worden niet onthuld
aan derden als deel van de gegevensverwerking met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens worden
exclusief gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden.
Wij gebruiken ook nieuwsbrief tracering, wat betekent dat de door ons verzonden e-mails kleine beeldenbestanden bevatten,
zogenaamde web beacons of tracking pixels, die in de e-mails ingebonden naar niet direct erin opgenomen zijn (alleen als een
link naar een webadres). Deze worden van de externe server gedownload door de webmailapplicatie in de browser. Er wordt
informatie verzameld over het oproepen, het IP-adres en over de toegang verkrijgende client.
Wij verzamelen voornoemde gegevens op basis van de door u verstrekte instemming en de bescherming van onze legitieme
belangen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te leveren. Het traceren van de nieuwsbriefdienst
dient voor statistische analyses om te bepalen hoeveel e-mails wanneer gelezen worden en welke links frequent gebruikt
worden. In dit geval mag het gebruik geen invloed hebben op personen. De informatie wordt gebruikt om de inhoud van de
nieuwsbrieven te optimaliseren of om de nieuwsbrief beter aan de door de ontvangers gebruikte mail clients aan te passen.
Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk ogenblik door de gebruiker geannuleerd worden (uitschrijven). Alle nieuwsbrieven
bevatten een link die niet kan worden overschreven. Dit geeft de gebruiker ook de gelegenheid om zijn instemming met de
opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

Google Analytics:
Wij kunnen ook gebruik maken van Google Analytics op onze website om informatie te verzamelen over uw online activiteit
op onze websites, bijvoorbeeld de webpagina’s die u bezoekt, de links die u aanklikt, en uw zoekopdrachten op onze websites.
Wij kunnen de informatie gebruiken om rapporten op te stellen en om de website te verbeteren. De cookies verzamelen
informatie op anonieme wijze, met inbegrip van het aantal bezoekers aan de website, van waar bezoekers toegang hebben
gekregen tot de website en de pagina’s die ze bezocht hebben. De door deze cookies gegenereerde informatie en uw actuele
IP-adres worden door uw browser verstuurd en zullen door Google op servers in de Verenigde Staten en in andere landen
worden opgeslagen. Google zal deze informatie voor ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, zoals
hierboven beschreven. Het door Google Analytics verzamelde IP-adres zal niet verbonden worden met andere gegevens
waarover Google beschikt. Voor meer informatie over de informatie die verzameld wordt met behulp van Google Analytics,
zie http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. U kunt het gebruik van deze cookies voorkomen door de
passende instellingen in uw browser te selecteren. Doet u dit dan is het mogelijk dat u niet alle functies van onze websites
in volle omvang kunt gebruiken. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on hier downloaden en installeren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Remarketing Technologie:
Onze websites kunnen gebruik maken van Google’s remarketing technologie. Met deze technologie kunnen gebruikers, die
reeds onze online diensten bezocht hebben, en die interesse getoond hebben in onze diensten, bepaalde advertenties op
de websites van het Google partner netwerk zien. Gebruikers, die gelijkenis vertonen met de gebruikers van onze websites,
kunnen op dezelfde wijze gecontacteerd worden. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de
website zal door Google overgedragen worden naar en opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Indien het
IP-adres wordt overgedragen, zullen de laatste 3 cijfers verwijderd worden. Met behulp van cookies kan het gedrag van een
gebruiker op een website geanalyseerd en daarna gebruikt worden om productaanbevelingen en advertenties op basis van
de interesses van de gebruiker te verstrekken. Wenst u geen specifieke reclame te ontvangen, kunt u het gebruik van cookies
voor deze doeleinden door Google deactiveren door naar de volgende website te gaan: https://www.google.com/settings/
ads/. Alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden providers deactiveren door de deactiveringspagina
van het Network Advertising Initiative te bezoeken (http://www.networkadvertising.org/choices/). Belangrijk: Google heeft
zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid dat onafhankelijk is van ons beleid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of
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aansprakelijkheid voor hun beleid en procedures. Gelieve het privacybeleid van Google te lezen voordat u onze websites
gebruikt (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

LinkedIn Insight Tag:
De LinkedIn Insight Tag maakt het verzamelen mogelijk van gegevens betreffende bezoeken van leden aan uw website, met
inbegrip van URL, verwijzer, IP-adres, toestel en browsereigenschappen, tijdstempel en bekeken pagina’s. Deze gegevens
worden gecodeerd, daarna gedeïdentificeerd binnen zeven dagen, en de gedeïdentificeerde gegevens worden binnen
negentig dagen gewist. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met de eigenaars van de websites, LinkedIn verstrekt alleen
samengevoegde rapporten over het publiek en de performance van de website. LinkedIn verstrekt ook retargeting voor
websitebezoekers, waardoor de eigenaar van de website gepersonaliseerde advertenties van zijn website kan tonen door deze
gegevens te gebruiken, maar zonder het lid te identificeren. LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor
reclamedoeleinden door hun eigen accountinstellingen controleren.

Verbonden sites:
Wij kunnen links naar websites van derden verstrekken (“verbonden sites”) vanaf onze websites. Verbonden sites worden niet
noodzakelijkerwijze door ons gecheckt, gecontroleerd of onderzocht. Elke verbonden site kan zijn eigen gebruiksvoorwaarden
en privacyverklaring hebben, en gebruikers moeten vertrouwd zijn met en al deze voorwaarden vervullen wanneer ze
gebruik maken van verborgen sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van verbonden sites, of
voor bijkomende links die zich daar zouden kunnen bevinden. Deze links impliceren in geen geval onze goedkeuring van de
verboden sites of bedrijven of diensten, en wij raden gebruikers aan om de voorwaarden en verklaringen van de verbonden
sites vóór hun gebruik te lezen. Wanneer een link geplaatst wordt, controleren wij nauwgezet de verbonden site om te bepalen
of de site geen duidelijk illegale inhoud bevat — mochten we daarna detecteren dat de verbonden site illegale inhoud bevat,
dan zal de link onmiddellijk verwijderd worden.

Kinderen:
Onze websites zijn niet bestemd voor kinderen en wij gebruiken onze websites niet om bewust persoonsgegevens van kinderen
te vragen of aan kinderen te richten. Wanneer we detecteren dat een kind persoonsgegevens door een van onze websites
verstrekt heeft, zullen wij deze informatie van onze systemen verwijderen.

11. UW RECHTEN
U kunt verzoeken om toegang te krijgen tot uw achterhaalde persoonsgegevens, of deze te corrigeren of te actualiseren, door
ons kantoor voor de gegevensprivacy te contacteren door middel van de volgende link: privacy@bray.com. Binnen de grenzen
van de toepasbare wet, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking ervan te beperken alsook het
recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende instantie in te dienen.

12. INSTEMMING EN INTREKKEN VAN INSTEMMING
Door ons persoonsgegevens te verstrekken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen, verwerken, de internationale
overdracht en het gebruik van dergelijke informatie, zoals in deze privacyverklaring beschreven. Wanneer door de toepasbare
wet vereist, zullen wij om uw uitdrukkelijke instemming verzoeken.
U kunt steeds bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoelen, of elke eerder
gegeven instemming voor een specifiek doel intrekken, en dit gratis, door de instructies in een e-mail te volgen of door ons
kantoor voor de gegevensprivacy door middel van de volgende link te contacteren: privacy@bray.com.

13. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
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Bray leeft uw rechten na in overeenstemming met de wet inzake de geautomatiseerde besluitvorming. Op dit ogenblik
verwerkt Bray geen persoonsgegevens in overeenstemming met een geautomatiseerde besluitvormingsfunctie. Wanneer we
besluiten om persoonsgegevens overeenkomstig dergelijke functie te verwerken, zal Bray passende maatregelen nemen om
de legitieme belangen van individuen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens te beschermen.

14. HOE ONS CONTACTEREN
Wilt u zich met ons in verbinding zetten over privacythema’s of voor vragen, commentaar of klachten, neem dan op de
volgende wijze contact op met ons kantoor voor de gegevensprivacy:
Per e-mail naar: privacy@bray.com
Of schriftelijk naar: Bray Data Privacy Office
Europa

Alle andere jurisdictie (met inbegrip van de Verenigde
Staten)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.

1704 PK Heerhugowaard
Nederland

Houston, TX 77041
Verenigde Staten van Amerika
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15. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te veranderen, te wijzigen en te actualiseren. Controleer regelmatig
om te verzekeren dat u de meest actuele versie heeft. .
Deze privacyverklaring is geldig per 12 december 2018

HISTORIEK VAN HET BELEID
Versie

Date

Beschrijving

1.0

12 december

Eerste uitgave beleid

2.0

31 januari
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