
Privacy beleid Railtechniek van Herwijnen Groep 

De Railtechniek van Herwijnen Groep zet zich in om alle ontvangen informatie over persoonlijke 
gegevens veilig te bewaren. Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en willen graag dat u zich 
veilig voelt tijdens uw bezoek. Ons privacy beleid is bedoeld om u te informeren over welke gegevens 
wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.  

Het privacy beleid is van toepassing op de diensten van de Railtechniek van Herwijnen Groep. 
Railtechniek van Herwijnen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en 
bronnen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert en stemt u in met de praktijken 
in ons privacy beleid hieronder.  

Lees aandachtig het volgende privacy beleid waarin de opvattingen en praktijken van Railtechniek 
van Herwijnen met betrekking tot uw persoonsgegevens en de wijze waarop Railtechniek daarmee 
omgaat, worden uiteengezet.  

Wie zijn wij?  

De Railtechniek van Herwijnen Groep, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de 
Koelenhoefstraat 13, 4004 JR in Tiel, te Nederland, is verantwoordelijk voor de naleving van de 
gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot deze website. De Railtechniek van Herwijnen 
Groep zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Mocht u vragen hebben over het 
gebruik van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-
mail te sturen naar info@railtechniek.nl.  

Welke gegevens verzamelen wij?  

De Railtechniek van Herwijnen Groep verwerkt enkele gegevens die u ons verstrekt. Dit kunnen 
identificatiegegevens zijn (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Al deze gegevens hebben 
wij van u verkregen wanneer u ons contactformulier heeft ingevuld. Ook onze IT-systemen kunnen 
bepaalde gegevens automatisch verzamelen zodra u onze website bezoekt. Meestal gaat het hierbij 
voornamelijk om technische gegevens zoals het internetprotocaal (IP)-adres, het type browser en het 
besturingssysteem.   

Waarvoor gebruiken we de informatie van webbezoekers?  

Een deel van uw persoonlijke gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te 
garanderen en om uw website-ervaring te verbeteren. Bovendien zijn de redenen voor de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op het doel van het beantwoorden van uw 
vraag bij het invullen van ons contactformulier. Bij een bezoek aan onze website kunnen ook 
statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Deze analyse is anoniem en de Railtechniek 
van Herwijnen Groep kan u niet identificeren aan de hand van deze gegevens.   

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw verzamelde gegevens?  

U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die wij 
hebben verzameld en het doel van de verzameling ervan. Bovendien hebt u het recht om te vragen 
dat deze informatie wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Neem contact met ons op als u 
verdere vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming.   



 
Geven wij informatie door aan derden?  

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet met andere 
partijen gedeeld. Alle gegevens kunnen worden verspreid tussen de kantoren binnen de Railtechniek 
van Herwijnen Groep indien nodig om uw vraag te beantwoorden.  

Wat is de duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens?  

De Railtechniek van Herwijnen Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs 
noodzakelijk is en wij bewaren uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen. Wij 
bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.  

Vragen / Hoe een klacht indienen?  

Heeft u vragen over ons privacy beleid of wilt u uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben 
blokkeren, verwijderen of corrigeren, stuur dan een e-mail naar info@railtechniek.nl. Indien gewenst 
is het ook mogelijk om een brief te sturen naar:  

 
Railtechniek van Herwijnen Groep 

Marketing afdeling 

Koelenhofstraat 13 

4004 JR Tiel  

 


