Privacy Beleid
Door uw toegang en gebruik van de CCL Label Oss B.V., (verder aangeduid als “CCL”)
website (www.ccllabel.nl) bevestigt u de acceptatie en voorwaarden van het volgende beleid.
Als u niet aan deze voorwaarden kunt of wilt voldoen dan moet u onmiddelijk stoppen met
elk gebruik van deze website. De voorwaarden voor het gebruik van de website kunnen van
tijd tot tijd wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om u van deze wijzigingen op de hoogte
te houden. De datum van de laatste wijziging vindt u hieronder.
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1. Geen registratie van persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze website. CCL
verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze bewust door u wordt verstrekt. (b.v. bij het
opvragen van rapporten of presentaties, invullen van het contact formulier).
2. Beveiliging van de website Er zijn maatregelen getroffen om onze gegevens op deze website
te beveiligen. Dit kan gaan om verlies, misbruik en wijziging van gegevens.
Ofschoon wij er alles aan doen om dat derden geen toegang hebben tot uw persoonijke
gegevens is volledige afscherming nooit onfeilbaar. Mocht dit echter ooit gebeuren dan zullen
wij dit rapporteren. Verder wijzen wij u er op dat ook het verzenden van email nooit volledig
veilig is. Er bestaat altijd de kans van verlies, onderschepping of wijziging van gegevens.
U stemt ermee in dat CCL en zijn medewerkers niet aansprakelijk zijn voor enige schade die
u of iemand anders overkomt als gevolg van het sturen van vertrouwelijke informatie via het
internet en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verzenden van deze informatie.
3. Verzoek om informatie. CCL verkrijgt elke informatie direct van u. Afhankelijk van het

product of verleende dienst, kan CCL u vragen om specifieke informatie zoals: uw naam,
adres, enz…. Alle persoonlijke gegevens worden alleen door CCL zelf verzameld als u die
vrijwillig aan ons verstrekt. U kunt een verzoek doen op inzage van de persoonlijke gegevens
die wij van u opgeslagen hebben of een verzoek tot wijziging of verwijdering doen door een
mail te sturen aan info.oss@cclind.com.
CCL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden binnen 2 jaar
na deze termijn verwijderd.
4. Monitoring. U gaat ermee akoord dat CCL de toegang en gebruik van deze website
analyseert om de werking van de site te verbeteren of te beschermen.
5. Cookies. CCL gebruikt cookies voor de verbetering van de website. Cookies kunnen gebruikt
worden om te bepalen hoe vaak u onze site bezoekt. Dit gaat volledig anomien. Ook worden
cookies gebruikt om voor geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers verbeteringen aan
de site te maken. CCL zal geen persoonsgegevens aan derden beschikbaar stellen tenzij u ons
hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft danwel onder speciale omstandigheden wanneer we
hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Onder speciale omstandigheden mag CCL uw persoonlijke gegevens gebruiken voor
identificatie, contact of om wettelijke actie te ondernemen als het aannemelijk is dat er een
conflict bestaat met de wettelijke rechten van CCL.
CCL mag indien nodig uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden zoals onderhoud,
service of ter verbetering van producten of diensten.

6. Snelkoppelingen naar ander websites. Op deze website kunnen koppelingen voorkomen
naar andere websites. CCL is niet verantwoordelijk voor uw privacy of de inhoud van deze
websites. Elke informatie die u op zo’n website deelt valt onder het betreffend privacy beleid
van de verantwoordelijke(n) van de website.
7. Gebruik van uw persoonlijke gegevens door medewerkers van CCL. Bepaalde
medewerkers hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn nodig om
voor dienstverlening of voor informatie over specifieke produkten. CCL medewerkers zijn
getraind om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie om te
gaan.
8. Wijziging van dit beleid. CCL kan het Privacy beleid van de website aanpassen zonder dat u
daarvan op de hoogte wordt gesteld. De datum van de laatste wijziging vindt u bovenaan dit
document terug. U stemt ermee in om elke keer als u deze website gebruikt het Privacy beleid
op wijzigingen te controleren. Toegang en gebruik van de website betekent dat u zich bewust
bent van ons Privacy beleid.
9. Wettelijke grondslag. Deze website wordt beheerd door CCL en voldoet aan Europeese en

Nederlandse wetgeving. U stemt ermee in dat ook u aan deze wetgeving zult voldoen.

