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Gebruik de onderstaande links om meer te weten over het gebruik van cookies op merko.be, merko.nl,
merkoaps.dk, merko.eu, daltonbv.nl, runderoormerken.nl, schapenoormerken.nl en Allflex-germany.com en
de privacy policy die we hebben ingevoerd om de informatie die u verstrekt te beschermen voor ons tijdens
uw gebruik van deze website.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, wanneer u bepaalde
webpagina's bezoekt. Cookies stellen ons in staat om te ' zien ' of u onze site eerder bezocht heeft en
herroepen een aantal van de voorkeuren die u heeft ingesteld in het verleden, zodat we uw bezoek
productiever kunnen maken. Bij Allflex Group Germany gebruiken we cookies in de eerste plaats, om bij te
houden wat u in uw mandje heeft en om uw accountinstellingen terug te halen, wanneer u inlogt op uw
account.
De meeste web browsers hebben cookies standaard ingeschakeld. Ga naar www.aboutcookies.org voor
gedetailleerde instructies over het bewerken of verwijderen van cookies.
Cookies brengen geen schade aan uw computer en wij slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie
op in de cookies.
Om onze website te verbeteren, gebruiken we een Web Analytics tool (Google Analytics) om het gebruik van
de site te analyseren. De cookies die door Google Analytics worden geplaatst verzamelen gegevens zoals,
hoe onze gebruikers op onze website komen, welke pagina's zij bezoeken, welke browser zij gebruiken en
op welk werkend systeem enz. Deze Analytics-gegevens bevatten echter geen persoonlijk identificeerbare
informatie.
Als u ervoor kiest Allflex Group Germany web te delen met vrienden via sociale netwerken, zoals Facebook
en Twitter, of toegang heeft tot video-inhoud van YouTube, worden u cookies verzonden van deze
websites. We hebben geen controle over de instelling van deze cookies. Voor meer informatie en het
beheer van deze cookies, adviseren wij u, de websites van derden te bezoeken.
Momenteel hanteren we een ' impliciete toestemming ' beleid, wat betekent dat we aannemen dat u
tevreden bent met het gebruik van cookies op onze website. Als u niet wilt, dat cookies worden ingesteld op
uw computer, moet u ofwel geen gebruik maken van deze site, cookies van de Allflex Group Germany
verwijderen, of bladeren door de site met behulp van uw browser anonieme gebruik instelling (de
zogenaamde "incognito" in Chrome, "InPrivate" voor Internet Explorer, "Private Browsing " in Firefox en
Safari.)
Mocht u toch nog vragen hebben over ons gebruik van cookies, kunt u ons mailen op info@allflexgermany.com.
Hoe beheer ik mijn cookie-instellingen?
De meeste webbrowsers hebben cookies standaard ingeschakeld, maar als u uw cookie-instellingen wilt
bewerken of cookies wilt verwijderen, gaat u naar www.aboutcookies.org voor gedetailleerde instructies.

Allflex Group Germany privacy verklaring
1. Allflex Group Germany GmbH voldoet aan de principes van de AVG rechten (GDPR) en Data Protection Act
1998 bij het behandelen van alle gegevens, ontvangen van bezoekers van de site.
2. Wij behouden alleen de gegevens die nodig zijn, om diensten te bieden met betrekking tot de verkoop
van producten.
4. Gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden, die worden beschreven in onze inschrijving op het
gegevens beschermingsregister.
5. Wij bewaren de persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als nodig. Zodra de gegevens niet meer nodig
zijn worden deze geschrapt uit onze dossiers.
6. Om administratieve redenen kunnen gegevens worden doorgegeven aan en veilig worden opgeslagen
aan derden, die zich buiten de EER (Europese economische ruimte) bevinden.
7. Af en toe wordt website nieuws en informatie-updates aan klanten, die zich specifiek op onze e-mail
service hebben geabonneerd, per e-mail verstuurd. Alle e-mail abonnementen, die door ons worden
verzonden, bevatten duidelijke informatie, over hoe u zich afmelden kunt, voor onze e-mail service.
8. Wij verkopen, verhuren of ruilen geen mailinglijsten.
9. Het kan voorkomen dat we technische gegevens delen met derden (providers) (zoals RVO voor oormerk
registratie) om aan de klantcontract te voldoen. Deze informatie is echter ook onderworpen aan het privacy
beleid van onze partners.
10. Als u zich abonneert op onze e-mail service via een van onze websites, kan het voorkomen dat wij u via
email meer informatie over andere producten en diensten sturen, die voor u van belang kunnen
zijn. Wanneer u zich echter rechtstreeks abonneert op onze e-mail service, wordt u gevraagd of u dergelijke
e-mails wilt ontvangen.
11. Houd er rekening mee, dat we alleen gegevens delen met partners, die hun eigen privacy beleid
beheren.
12. In overeenstemming met de privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) verordeningen 2003,
sturen we nooit ongevraagde bulk e-mails, (in de volksmond bekend als spam) naar e-mailadressen.
13. We kunnen e-mails sturen naar bestaande klanten of potentiële klanten, die gevraagd hebben of
geregistreerd zijn bij ons, met betrekking tot producten of diensten die rechtstreeks door ons worden
geleverd..
14. Alle e-mails door ons verstuurd, zal duidelijk worden gemarkeerd als afkomstig van ons. Al deze e-mails
zullen ook duidelijke instructies over het eventueel afmelden van onze e-mail service en toekomstige emails bevatten. Deze instructies zullen ofwel een link naar een pagina hebben om af te melden, of een
geldig e-mail adres waarop u moet antwoorden, met als onderwerp post "uitschrijven".
Als u vragen heeft met betrekking tot ons privacy beleid kunt u ons mailen op dataprivacy@allflexgermany.com

