PRIVACYVERKLARING VOOR DE WEBSITE
Laatst bijgewerkt: 6 mei 2021

Oregon Tool, Inc., inclusief haar dochtermaatschappijen, filialen, divisies en andere business units (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot KOX, Woods Equipment Company of SpeeCo), (hierna 'Oregon Tool'
genoemd), heeft zich ertoe verbonden om de privacyrechten van individuele personen te respecteren en om
persoonsgegevens op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en
voorschriften te verwerken. In deze privacyverklaring voor de website ('Privacyverklaring') leggen we uit
hoe Oregon Tool: (1) persoonsgegevens verzamelt en waarom ze dat doet; (2) de persoonsgegevens deelt;
(3) de persoonsgegevens gebruikt en (4) uw privacyrechten ondersteunt.
Merk op dat deze Privacyverklaring geldt voor al onze Websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
www.oregontool.com; www.kox.eu; www.oregonproducts.com; www.woodsequipment.com of
www.speeco.com ('Websites'). Het is mogelijk dat de inhoud die in deze Privacyverklaring wordt
beschreven, niet geldt voor de specifieke Website die u bezoekt.
We adviseren u daarom om deze Privacyverklaring volledig te lezen; u kunt ze ook overslaan door op (een
van de) links hieronder te klikken.
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Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken,
kunt u ons bereiken op het mailadres privacy@oregontool.com.
1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE REDEN WAAROM WE DAT DOEN.
We verzamelen verscheidene soorten persoonsgegevens op onze Websites. De persoonsgegevens die we
verzamelen, kunnen tot de volgende categorieën behoren:
•

Vrijwillig
In sommige delen van onze Websites is het mogelijk dat we u vragen om bepaalde
persoonsgegevens op vrijwillige basis te bezorgen. Zo is het mogelijk dat we uw contactgegevens
vragen, zodat (1) u een account bij ons kunt aanmaken; (2) u zich kunt inschrijven voor onze
marketingberichten of onze newsletter en (3) u vragen kunt stellen aan ons. Op de plaats waar we u
vragen om persoonsgegevens in te voeren, leggen we uit waarom we die gegevens vragen (bv.
vraag om toestemming).

•

Automatisch
Het is mogelijk dat we tijdens uw bezoek aan onze Websites sommige gegevens automatisch uit uw
computer of mobiele toestel ('Toestel') verzamelen. In sommige landen - ook in sommige landen in
de Europese Economische Ruimte - kan deze informatie als persoonsgegevens worden beschouwd
volgens de toepasselijke regeling inzake gegevensbescherming.
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De gegevens die we automatisch verzamelen, kunnen meet bepaald informatie omvatten zoals (1)
uw IP-adres; (2) uw Toesteltype; (3) de unieke identificatienummers van uw Toestel; (4) het
browsertype dat u gebruikt; (5) uw voorkeuren; (6) uw geografische locatie (bij benadering; bv. op
het niveau van land of stad) en (7) andere technische gegevens. Het is ook mogelijk dat we
informatie verzamelen over de manier waarop uw Toestel interactie voert met onze Websites inclusief de pagina's die worden bekeken en de links die worden aangeklikt.
Op basis van de verzamelde informatie begrijpen we beter: (1) wie onze Websites bezoekt; (2) waar
de bezoekers vandaan komen en (3) welke content ze bekijken. We gebruiken deze informatie voor
interne analysedoeleinden en met de bedoeling om de kwaliteit en de relevantie van onze Websites
voor onze bezoekers te verbeteren.
Het is mogelijk dat een deel van die informatie wordt verzameld met behulp van cookies en
vergelijkbare traceertechnologie, zoals verder in dit document wordt uitgelegd onder de kop 'Cookies
en vergelijkbare traceertechnologie'.
•

Informatie van andere bronnen
Het is mogelijk dat we soms persoonsgegevens over u ontvangen van andere bronnen (bv.
detailhandelaars, marktonderzoekers, enz.), maar die informatie aanvaarden we alleen wanneer
duidelijk is dat die derden uw toestemming hebben gevraagd en gekregen of wettelijk bevoegd of
verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken.
De soorten informatie die we bij derden verzamelen, omvatten contactgegevens zoals de naam, het
mailadres, het telefoonnummer, enz. De informatie van die derden wordt om verscheidene redenen
gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwerking en de uitvoering van bestellingen, de
deelname aan enquêtes, het ontvangen van promotiemateriaal of het bijhouden van accurate
gegevens over u.

2. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan de volgende soorten ontvangers bekendmaken:
•

filialen en/of dochterondernemingen van Oregon Tool of derden die gegevensverwerkingsdiensten
verlenen zoals (1) ondersteuning van de functionaliteit van een Website of verbetering van de
beveiliging van een Website; (2) de verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde of de
doeleinden die in deze Privacyverklaring wordt (worden) beschreven of (3) doeleinden die worden
uitgelegd aan u op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen;

•

wetshandhavingsinstanties, regulatoren, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derden
wanneer deze bekendmaking nodig is om (1) toepasselijke wetten en voorschriften na te leven; (2)
onze wettelijke rechten te laten gelden, te bepalen of te verdedigen of (3) onze essentiële belangen
of die van anderen te beschermen;

•

potentiële koper (en zijn agenten of adviseurs) met betrekking tot een voorgestelde verkoop, fusie
of overname van een deel van onze activiteiten, op voorwaarde dat we de koper melden dat hij uw
persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden
bekendgemaakt;

•

elke andere persoon met uw toestemming.
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3. RECHTSGROND WAAROP WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.
Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en
het gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens afhankelijk van de persoonsgegevens en
het specifieke doeleinde waarvoor ze werden verzameld.
Normaliter zullen we echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer (1) we daarvoor van u
toestemming hebben ontvangen; (2) we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te
voeren of (3) de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en zwaarder weegt dan uw belangen in
verband met de beveiliging van gegevens of uw fundamentele rechten en vrijheden.
Als we u vragen om ons persoonsgegevens te bezorgen opdat we aan wettelijke eisen kunnen voldoen of
een contract met u kunnen uitvoeren, zullen we dat op dat moment duidelijk maken en u zeggen of de
bekendmaking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw
persoonsgegevens niet bezorgt).
Ook als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen (of die
van een derde), zullen we op dat moment aan u verklaren wat die gerechtvaardigde belangen zijn.
4. COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACEERTECHNOLOGIE.
We gebruiken cookies en vergelijkbare traceertechnologie (samen 'Cookies' genoemd) om
persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Meer informatie over de soorten Cookies die we
gebruiken, waarom we dat doen en hoe u het gebruik van die Cookies kunt regelen, vindt u in onze
verklaring in verband met Cookies (klik hier).
5. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU/EER.
Oregon Tool zal uw persoonsgegevens overdragen en verwerken buiten het land waar u woont. Zo is het
mogelijk dat we gebruikmaken van de diensten van webhostingproviders of cloud computingproviders, die
uw persoonsgegevens buiten de EU/EER opslaan of inzien. In sommige landen kunnen deze landen buiten
de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EEA) liggen. Het is mogelijk dat die landen een
andere regelgeving hanteren dan de regelgeving die van kracht is in het land waar u woont.
Wanneer dat het geval is, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens naar derde landen buiten de EU/EER
worden overgedragen die door de Europese Commissie als 'adequaat' worden geacht (hier vindt u een lijst
van de adequate landen). Overdrachten naar onze entiteiten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld worden
beschermd door het Privacy Shield Framework. Onze EU-US Privacy Shield-privacyverklaring vindt u hier.
Als uw persoonsgegevens niet worden verzonden naar een land dat voldoende bescherming biedt, voeren
we zelf geschikte beveiligingen in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven terwijl
ze buiten de EU/EER worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke privacywetten. Deze geschikte
beveiligingen kunnen onder meer bestaan uit de ondertekening van de Modelcontractbepalingen van de
Europese Commissie met de entiteit van de groep en derde dienstverleners buiten de EU/EER met wie we
uw persoonsgegevens delen. Meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens vindt u in de
rubriek 'Contact met ons opnemen' hierna.
6. HOE LANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?
We houden de persoonsgegevens die we verzamelen, zo lang bij als nodig is om de doeleinden te bereiken
die in deze Privacyverklaring worden beschreven en zo lang we een gerechtvaardigd commercieel belang
hebben om dat te doen (bv. de gevraagde dienst aan u verlenen).
Zodra het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer bestaat of de bewaartermijn is
verlopen of als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen, is het mogelijk dat we uw
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persoonsgegevens indien nodig nog gedurende een beperkte termijn bijgehouden, zodat we de
toepasselijke juridische, fiscale of boekhoudkundige kunnen nakomen.
Wanneer we geen gerechtvaardigd commercieel belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken,
zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.
7. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de
persoonsgegevens op onze websites te beschermen door middel van technologische, fysieke en
administratieve beveiligingen, zoals firewalls en beveiligingsprocedures. Wanneer u bijvoorbeeld
vertrouwelijke informatie invoert (bv. logingegevens of informatie die op de Website wordt ingevoerd),
coderen we de verzending van die informatie met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Die
technologieën, procedures en andere maatregelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw
persoonsgegevens veilig, beveiligd en alleen toegankelijk voor u en andere bevoegden zijn. Houd er wel
rekening mee dat geen enkele verzending via het internet, mail of een andere elektronische vorm volledig
veilig of foutloos is. Denk daarom goed na over de vraag welke informatie u op die manier aan ons wilt
bezorgen.
8. MINDERJARIGEN.
De diensten wie we op onze Websites aanbieden, zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Voer
op deze Website dan ook geen persoonsgegevens over uzelf in als u jonger dan 18 jaar bent.
9. WAT ZIJN UW RECHTEN OP HET VLAK VAN DE GEGEVENSBESCHERMING EN HOE KUNT U ZE
LATEN GELDEN?
U hebt de volgende rechten op het vlak van de gegevensbescherming:
•

Inzage vragen in uw persoonsgegevens en er een kopie van vragen.

•

Vragen dat persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd ('bijgewerkt') of
aangevuld.

•

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden (bv. wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn
voor het originele doeleinde) vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist.

•

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking
van uw persoonsgegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
vragen onder bepaalde wettelijke voorwaarden.

•

Kosteloos kiezen voor de 'opt-out'-mogelijkheid bij elektronische marketingcommunicatie die
we u op elk moment kunnen toesturen. U kunt dit recht laten gelden door te klikken op de
'Uitschrijven'- of 'Opt-out'-link in de marketing mailberichten die we naar u verzenden. Als u geen
andere vormen van marketing (bv. via de post of telemarketing) wilt ontvangen, kunt u contact met
ons opnemen via de contactgegevens die worden vermeld onder de kop 'Contact met ons opnemen'
hieronder.

•

Op elk moment uw toestemming intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed
op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die gebeurde voordat u uw
toestemming introk en heeft ook geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis
van wettelijke verwerkingsgronden naast toestemming.
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•

Recht om bezwaar in te dienen bij een overheidsinstantie die bevoegd is voor de
bescherming van gegevens over het feit dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw plaatselijke bevoegde overheidsinstantie. De
contactgegevens van de overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de bescherming van uw
gegevens in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen
(waaronder de VS en Canada) vindt u hier.

U kunt elk van de hierboven opgesomde rechten op gelijk welk moment laten gelden door contact op te
nemen op de manier die wordt beschreven in de rubriek 'Contact met ons opnemen' hieronder. We zullen
dan uw verzoek behandelen in overeenstemming met de geldige regelgeving inzake gegevensbescherming.
10. EXTERNE LINKS.
Websites waarvan een link is opgenomen op een van onze Websites, vallen niet onder deze
Privacyverklaring. We adviseren u dan ook om de privacyverklaringen die op die websites worden vermeld,
aandachtig te lezen, zodat u begrijpt welke procedures daar gelden voor de verzameling, het gebruik en de
bekendmaking van persoonsgegevens.
11. UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING.
Het is mogelijk dat we deze Verklaring bijwerken om eventuele noodzakelijke wijzigingen om operationele,
juridische of wettelijke redenen weer te geven. Daarom is het aangeraden om deze Privacyverklaring
regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft.
De datum die bovenaan de Privacyverklaring wordt vermeld, geeft aan wanneer de tekst laatst werd
bijgewerkt.
12. CONTACT MET ONS OPNEMEN.
Als u vragen hebt over onze Privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken,
kunt u ons bereiken op het mailadres privacy@oregontool.com.

5

