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Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. 
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina lat-
en we u weten welke gegevens we verzamelen als u 
onze website gebruikt en waarom we deze gegevens 
verzamelen. Dit privacybeleid is van toepassing op 
de producten en diensten van FireWare. Door ge-
bruik te maken van deze website geeft u aan het pri-
vacy beleid te accepteren. FireWare respecteert de 
privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor 
andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren 
uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Fire-
Ware kan de gegevens die verstrekt worden voor de 
volgende doeleinden gebruiken:

1. Cookies: Deze website maakt gebruik van 
“cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer 
worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe ge-
bruikers de site gebruiken. De informatie hieruit kan 
worden overgebracht en bewaard op de eigen bev-
eiligde servers van FireWare of die van een derde 
partij. Deze zijn echter anoniem en dus nooit te her-
leiden naar een persoon of organisatie. Wij gebruik-
en deze informatie om bij te houden hoe de website 
wordt gebruikt en daarmee deze te optimaliseren. 
Via uw browser kunt u ten allen tijde het gebruik van 
cookies instellen of van uw computer verwijderen. 
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –ser-
vices, op onze en andere websites, niet correct func-
tioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

2. Bestelling: De verstrekte gegevens worden 
gebruikt voor het verwerken van een bestelling. 
Hierbij hoort het sturen van één of meerdere mails 
die betrekking hebben op het bestelde. In inciden-
tele gevallen kan er ook telefonisch contact worden 
opgenomen.

3. Nieuwsbrief:  Indien u zich heeft aangemeld 
voor de nieuwsbrief vindt u in iedere mailing de mo-
gelijkheid om u af te melden

4. Communicatie: Wanneer u e-mail of andere 
berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we 
die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw 
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vra-
gen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
De gegevens worden opgeslagen op eigen bev-
eiligde servers van FireWare of die van een derde 
partij. 

5. Contactgegevens: Als u uw gegevens aan 
wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten ha-
len, kunt u contact met opnemen. Zie onderstaande 
contactgegevens.

Derden
De informatie wordt in principe niet met derden 
gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern 
gedeeld worden of worden doorgegeven aan één 
van onze dealers. Onze werknemers zijn verplicht om 
de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecter-
en.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik 
van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, 
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverk-
laring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
privacyverklaring te raadplegen. FireWare is gerech-
tigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen 
zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt 
gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de web-
site is daardoor afdoende.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybe-
leid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybe-
leid, kunt u contact met ons opnemen:

FireWare bv
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
The Netherlands

Tel. +31 (0)88 252 6000
Mail: info@FireWare.nl
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