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Help ons een beter te worden.
Om een beter System CSL te worden, hebben we jouw hulp nodig. Je kunt ons helpen door
informatie aan ons te verstrekken, zodat System CSL je beter van dienst kan zijn en
uiteindelijk System CSL voor iedereen te verbeteren.
Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op
welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.
Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie
die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,
maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd.
Hieronder zullen we aangeven welke informatie we voor welke diensten nodig hebben. Bij
het invullen van persoonsgegevens heb je vaak de mogelijkheid om aanvullende informatie
achter te laten, bijvoorbeeld over producten die je interesseren. Deze aanvullende informatie
vragen we omdat het ons inzicht geeft in de wensen van ieder die bij System CSL winkelt.
We kunnen dan onze producten en website aanpassen aan deze wensen. Het verstrekken van
aanvullende informatie is natuurlijk optioneel.
We kunnen deze gegevens ook gebruiken om je aanbiedingen te doen en je te informeren over
System CSL.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?
Klantenservice
Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen
wij je persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie
wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden.
Informatie die we automatisch verzamelen
In de meeste gevallen vragen we je specifiek om je persoonsgegevens, maar in een aantal
gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde
‘cookies’. Het gaat dan om technische gegevens zoals je IP-adres. Lees alles over het gebruik
van cookies door System CSL in het cookiebeleid.

Beveiliging
Er zeker van zijn dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn, is heel belangrijk voor System
CSL. System CSL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw
(persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Dit Privacybeleid kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het
Privacybeleid regelmatig te raadplegen.
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