Privacybeleid
Verantwoordelijke instantie in de betekenis van de wet bescherming persoonsgegevens is:
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
D-33739 Bielefeld
Registratie op onze website
Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele
persoonsgerichte gegevens gevraagd, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens,
zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot
materialen en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde
gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid desgewenst de bij de registratie opgegeven
gegevens te allen tijde te wijzigen of te verwijderen. Vanzelfsprekend verstrekken wij u
bovendien te allen tijde informatie over de door ons van u opgeslagen persoonsgegevens.
Desgewenst corrigeren of verwijderen wij deze informatie ook, mits daarbij geen wettelijke
bewaarplicht in de weg staat. Als u in dit verband contact met ons wilt opnemen, gelieve
gebruik te maken van de aan het einde van dit privacybeleid vermelde contactgegevens.
Om de veiligheid van uw gegevens bij overdracht te beschermen, maken wij gebruik van
coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS, e.e.a. in overeenstemming met de huidige stand
van de techniek.
Newsletter
Bij aanmelding voor ontvangst van onze newsletter worden de door u opgegeven gegevens
uitsluitend voor dat doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden
gebracht van omstandigheden die voor de service of voor de registratie relevant zijn
(bijvoorbeeld wijzigingen in het newsletteraanbod of technische zaken).
Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of
een aanmelding daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken wij
gebruik van de „double-opt-in“ methode. Hiertoe leggen wij de bestelling van de newsletter,
de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij opgevraagde
antwoord vast. Meer gegevens worden niet opgevraagd. De gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor verzending van de newsletter en niet doorgegeven aan derden.
Uw toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan voor
verzending van de newsletter kunt u te allen tijde intrekken. In elke newsletter is daartoe een
link opgenomen waarmee u dat kunt bewerkstelligen. Bovendien kunt u zich te allen tijde ook
direct op deze website afmelden of ons uw wens kenbaar maken via de aan het eind van dit
document genoemde contactmogelijkheden.
Wij analyseren het gebruik van onze newsletter met de software 'Piwik'. Dat is een
zogenaamde webanalysedienst. Piwik maakt gebruik van 'cookies', tekstbestandjes die op uw
computer worden opgeslagen en die wij gebruiken om het gebruik van de website te
analyseren. Daartoe wordt de door het cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw
ingekorte IP-adres) naar onze server verzonden en ten behoeve van de gebruiksanalyse

opgeslagen. Daarmee kunnen wij dan onze website en newsletter optimaliseren. De server
staat in Duitsland. Uw IP-adres wordt in deze procedure meteen geanonimiseerd, zodat u als
gebruiker voor ons anoniem blijft. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de newsletter en van onze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het
gebruik van cookies voorkomen door de betreffende instelling van uw browsersoftware te
wijzigen. In dat geval kunt u echter misschien niet meer alle functies van onze newsletter en
van onze website gebruiken. Als u het met de opslag en evaluatie van de gegevens van uw
bezoek niet eens bent, kunt u hieronder met één muisklik te allen tijde bezwaar maken tegen
de opslag en het gebruik van de gegevens. In dat geval wordt in uw browser een zgn. optoutcookie opgeslagen, wat ertoe leidt dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt. Let op: bij het
verwijderen van cookies wordt ook het opt-outcookie verwijderd. Dit dient u dan evt.
opnieuw te activeren.
Contactformulier
Als u via e-mail of een contactformulier met ons in contact treedt, worden de door u vermelde
gegevens ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor mogelijke vervolgvragen
opgeslagen.
Google AdWords
Onze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Als u via een door Google
beheerde advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt er door Google AdWords
een cookie op uw computer geplaatst. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst
wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen
na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de
gebruiker bepaalde pagina's van onze website en het cookie is nog niet verlopen, kunnen
Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is
doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dan
ook niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de
conversion-cookies verkregen informatie dient ertoe conversion-statistieken op te stellen voor
AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion tracking. De klanten krijgen het totale
aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar
een site die is voorzien van een conversion-trackingtag. Zij ontvangen echter geen informatie
waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet aan deze vorm van tracking wilt deelnemen, kunt u het hiervoor noodzakelijke
plaatsen van een cookie afwijzen – bijvoorbeeld via een instelling in uw browser, waarbij het
automatisch plaatsen van cookies in zijn geheel wordt uitgeschakeld of waarbij uw browser
zo wordt ingesteld dat cookies vanuit het domein „googleleadservices.com“ worden
geblokkeerd.
Bedenk dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen wanneer u niet wilt dat uw gegevens
worden gemeten. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u het
desbetreffende opt-out-cookie opnieuw installeren.
Uw recht van informatie, correctie, blokkering, verwijdering en verzet
U hebt het recht te allen tijde te worden geïnformeerd over uw bij ons opgeslagen
persoonsgegevens. Ook hebt u het recht op correctie, blokkering of, behoudens de
voorgeschreven opslag van gegevens voor afwikkeling van zakelijke transacties, verwijdering

van uw persoonsgegevens. U kunt zich daartoe wenden tot onze privacyfunctionaris. De
contactgegevens vindt u helemaal onderaan.
Om altijd rekening te kunnen houden met een blokkering van gegevens, dienen deze gegevens
voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand beschikbaar te zijn. U kunt ook eisen dat
gegevens worden verwijderd, mits er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Wanneer een
dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij uw gegevens desgewenst.
Wijzigingen of het intrekken van een toestemming kunt u aan ons doorgeven door middel van
een mededeling, waarna de wijziging of intrekking wordt geëffectueerd.
Wijziging van ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid bij gelegenheid aan te passen, om te
bewerkstelligen dat het altijd voldoet aan de actuele juridische eisen, dan wel om
veranderingen in ons aanbod door te voeren in het privacybeleid, bijv. bij de introductie van
nieuwe services. Voor uw eerstvolgende bezoek geldt dan het nieuwe privacybeleid.
Vragen aan de privacyfunctionaris
Wanneer u vragen hebt over privacy, kunt u ons een e-mail sturen of kunt u zich rechtstreeks
tot onze privacyfunctionaris richten:
Contactgegevens:
datenschutz@boge.de
Dit privacybeleid is opgesteld met hulp van activeMind AG.

