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Privacy policy Roval Aluminium B.V. 
 
Roval Aluminium vindt uw privacy belangrijk en neemt daarom alle gepaste maatregelen om uw privacy 
te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving over de bescherming van privacy in 
relatie tot het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wetgeving staat bekend als Global Data 
Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op: www.roval.eu, www.roval.nl, www.roval.be, 
www.rovalalu.fr en www.aluminiuminpraktijk.nl.      
 
  

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld? 
Wanneer u onze website bezoekt, zich inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere manier 
persoonsgegevens over uzelf verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en 
verwerken: 
 
 Voornaam 
 Achternaam 
 Adres 
 (mobiele) Telefoonnummer 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Bedrijfsnaam 
 Functiebenaming 
 CV 
 Gesproken taal 
 E-mailadres 
 IP-adres 
 Evenement-gerelateerde informatie 
  
 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? 
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden of om onze relatie met u te 
verbeteren, zoals het delen van relevante informatie en nieuws waaronder: 
 
 Product gerelateerde informatie en nieuws 
Zoals nieuws over onze nieuwste productlanceringen, inspirerende projecten of belangrijke technische 
updates.  
 Service-gerelateerde informatie en nieuws 
Informatie over onze dienstverlening en ondersteuning. 
 Bedrijfsinformatie en nieuws 
Informatie of nieuws over veranderingen en updates in ons bedrijf of van onze diensten. 
 Evenementen en onderscheidingen 
Nieuws over onze aanwezigheid op lokale vakbeurzen en evenementen, evenals middelen om u te 
registreren of deel te laten nemen aan deze evenementen. 
 Sollicitatiestatus 
Om contact met u op te nemen over de status van uw sollicitatie naar aanleiding van een vacature. 
 Aanbiedingen en promoties 
 
Zo kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt: 
 
 Voor direct marketingdoeleinden zoals hierboven aangegeven 
 Voor het beheren van onze website 
 Voor het beheren van evenementen 
 Voor het verbeteren van onze dienstverlening en de inhoud van onze website 

 
 
 
 

http://www.roval.eu/
http://www.roval.nl/
http://www.roval.be/
http://www.rovalalu.fr/
http://www.aluminiuminpraktijk.nl/
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 Voor het personaliseren van de diensten en advertenties 
 Voor het promoten van onze producten en diensten 
 Met het oog op de naleving van wet- en regelgeving 
 
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit 
'privacybeleid'. We stellen u op de hoogte van de wijzigingen in onze regels voor de bescherming van 
privacy en om u de mogelijkheid te geven om akkoord te gaan of om te weigeren. 
  

Hoe verzamelen we informatie? 
We verzamelen persoonsgegevens wanneer u een van onze webformulieren invult op onze website 
of door cookies te gebruiken. Denk aan: 
 
 Contactformulieren 
 Vacatureformulieren 
 Inschrijfformulieren voor evenementen 
 Inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven 
 Aanmeldformulieren van projecten 
 Vragen per e-mail of terugbelverzoeken 
 Projectaanvraag/offerteformulieren 
 Formulieren voor trainingsaanvragen 
 Formulieren voor informatievragen 
 Andere algemene webformulieren 
 Cookies 
  
 

Delen of verkopen we uw persoonsgegevens aan derden? 
We verkopen uw persoonsgegevens niet. We delen alleen uw persoonsgegevens buiten Roval 
Aluminium met uw toestemming, zoals vereist door de wet, of met bedrijven die Roval Aluminium helpen 
zijn verplichtingen met u na te komen, en dan alleen met partners die de verplichting van Roval 
Aluminium om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen delen. 
 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
We bewaren uw gegevens alleen zolang u dit toestaat, of voor de duur van het specifieke doel. U heeft 
altijd de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om u af te melden voor direct marketing via 
de links in de e-mails die u ontvangt. 
 

Welke rechten heeft u in verband met uw persoonsgegevens? 
 Recht om te worden geïnformeerd 
U heeft het recht om te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u verzamelen. 
 Recht op toegang  
U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. 
 Recht op correctie 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wijzigen. 
 Recht op verwijderen 
U heeft het recht om al uw persoonsgegevens uit onze databases te laten verwijderen. 
 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen. 
 Recht van bezwaar 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens. 
 
U kunt altijd contact opnemen met Roval Aluminium voor vragen of opmerkingen over dit 
privacybeleid. Ook als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen 
naar privacy@roval.eu.  
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Cookies en analysegegevens 
Alle informatie die we automatisch verzamelen, is de informatie door  uw websitegebruik. Deze 
informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden 
leggen generieke informatie vast, zoals het aantal bezoeken van onze website, de soorten browsers 
die worden gebruikt en het aantal en de soorten gedownloade bestanden, maar nooit persoonlijke 
informatie. Met deze logbestandsinformatie kunnen we de website beter afstemmen op uw voorkeuren.  
 
Sommige van onze pagina's gebruiken een functie van uw browser die een "cookie" wordt genoemd. 
Cookies kunnen op zichzelf geen persoonlijke informatie van u verzamelen. Zo'n cookie identificeert 
automatisch uw computer - maar niet u - naar onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u het 
ons specifiek vertelt, zal Roval Aluminium nooit weten wie u bent, ook al kunnen we aan uw computer 
een cookie toewijzen. Ook kan de website alleen cookies lezen die door de website zijn gemaakt. De 
website maakt gebruik van cookies van derden. 
 
Cookies stellen ons onder andere in staat om de website voor u te personaliseren en om u informatie 
te verstrekken die aansluit bij uw wensen en behoeften. Als u bijvoorbeeld een taal en type bezoeker 
kiest, wordt er een cookie naar uw computer gestuurd, zodat u die keuze in de toekomst niet opnieuw 
hoeft te maken.  
 

 
Neem contact met ons op als u vragen hebt 
Roval Aluminium weet dat uw privacy erg belangrijk voor u is. Heeft u vragen en opmerkingen over dit 
privacybeleid? Neem dan contact met ons op via privacy@roval.eu. Omdat technologieën op het 
internet zo snel veranderen, behoudt Roval Aluminium zich het recht voor om zijn privacybeleid van tijd 
tot tijd te wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden 
van dit privacybeleid. 
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