Privacybepalingen
De volgende bepalingen en verduidelijkingen zijn van toepassing op het bezoeken en opvragen van het
EGLO-klantenportaal. Verantwoordelijk voor het klantenportaal is EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz
22, A-6136 Pill, Tel.: +43 5242 6996-0, Fax: +43 5242 6996-938, info@eglo.com (hierna “EGLO”).

Persoonsgegevens
Bij aanmelden op het klantenportaal vraagt EGLO om de volgende gegevens: klantnummer,
bedrijfsnaam, titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Om te kunnen aanmelden
op het platform is een e-mailadres vereist. Omdat op het platform aan individuele gebruikers van onze
klanten verschillende autorisaties kunnen worden toegekend, is eenduidige identificatie van de
gebruiker vereist. Omdat op het platform bestellingen voor onze klanten kunnen worden geplaatst, moet
het voor ons als zakenpartner duidelijk zijn welke gebruiker voor welk bedrijf bestellingen plaatst.
Bovendien worden naar het persoonlijke e-mailadres gegevens verstuurd, zoals een bevestiging van
de registratie en links voor het downloaden van data of bestelgegevens, die nodig zijn om het platform
te kunnen gebruiken en voor de zakelijke relatie tussen EGLO en de klant. De persoonsgegevens
worden alleen gebruikt en opgeslagen om de lopende zakelijke relatie te kunnen afhandelen.

Cookies
Bij een bezoek aan het EGLO-klantenportaal worden er gegevens, zogenaamde “cookies” op uw
computer opgeslagen, opdat gebruikers bij volgende bezoeken kunnen worden herkend en het portaal
optimaal aan de behoeften en de belangen van deze gebruikers kan worden aangepast. Deze website
maakt gebruik van het Magento-winkelsysteem, om te kunnen herkennen of een gebruiker al is
aangemeld. Als u niet instemt met het opslaan van cookies op uw computer, dan kunt u het gebruiken
van cookies uitschakelen in uw browser. Maar wij wijzen u er wel op, dat u dan eventueel niet volledig
van alle functies van het EGLO-klantenportaal gebruik zult kunnen maken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer
worden opgeslagen, en het mogelijk maken om het gebruik door u van de website te analyseren. De
door het cookie verzamelde gegevens omtrent uw gebruik van deze website worden doorgestuurd naar
een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website is
ingeschakeld, dan zal Google eerst uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere
landen die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen
in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en
daar ingekort. Google gebruikt die gegevens in opdracht van EGLO om uw gebruik van de website te
beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het gebruik van
de website en het internet samenhangende diensten aan EGLO te verlenen. Het in het kader van
Google Analytics vanuit uw browser gestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google
samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen met een instelling in uw browser-software,
maar wij wijzen er dan wel op, dat u dan mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle
functies van deze website.
Bovendien kunt u ook het naar Google versturen van de door het cookie gegenereerde gegevens met
betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en het verwerken door Google
van deze gegevens verhinderen door de browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics te
downloaden en te installeren. U kunt deze browser-add-on onder het volgende adres downloaden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Herroepen, Wijzigingen, Rectificaties en Actualiseringen
De gebruiker heeft het recht om op simpel verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen omtrent de
persoonsgegevens, die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker recht op rectificatie
van onjuiste gegevens evenals op blokkeren en wissen van zijn persoonsgegevens, tenzij er een

wettelijke bewaarplicht bestaat. Neem in dat geval contact met ons op via de hierboven vermelde
contactmogelijkheden.

Van Toepassing Zijnd Recht
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderhevig aan Oostenrijks recht, met uitsluiting van de
normen inzake collisie. Wettelijke onuitvoerbaarheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft
geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

