Als de klant of een andere gebruiker van de pagina's besluit zich op een gedeelte van Tico's pagina's
te registreren, verbindt hij/zij zich de informatie van het registratieformulier aan Tico te verstrekken.
Aangaande de details van het gebruik en de overdracht van persoonlijke informatie verzoeken wij de
registrerende persoon om ons PRIVACYBELEID onderaan te lezen:
Tico verbindt zich ertoe de bescherming van de privacy van zijn gebruikers op basis van de principes
met betrekking tot het informatienetwerk te respecteren, en de bescherming van informatie
verstrekt aan het bedrijf door de gebruikers van Tico's webpagina's. Tijdens het verwerken van de
informatie zal Tico de Wet op de persoonsgegevens en andere reglementen, gericht op de
bescherming van persoonsgegevens en van kracht in Nederland, respecteren.

Tico zal de informatie, die aan de Tico webpagina's worden verstrekt, hetzij door middel van een
formulier, hetzij op een andere manier, gebruiken om de diensten te leveren die de klant heeft
opgevraagd.

Tijdens het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van zijn webpagina's is het
Tico's bedoeling om te verzekeren dat de verwerking van zulke informatie zo efficiënt en veilig
mogelijk gebeurt. Tico streeft ernaar zijn webpagina's constant te ontwikkelen en aan de hand
hiervan zijn diensten uit te breiden. Ons doel is diensten te leveren, die zijn ontwikkeld om zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van verschillende categorieën klanten.

Als u zich laat registreren op Tico's webpagina's of als u een persoonlijke gebruikersnaam ontvangt,
kan u gevraagd worden informatie over uzelf te geven. Het verzamelen van deze gegevens heeft als
doel een service te bieden die is toegespitst op de gebruikers van deze pagina's, en de pagina-inhoud
zodanig op te zetten, dat deze overeenkomt met de specifieke behoeften van de gebruikers en hun
interesse.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming en u hebt het recht deze
op elk moment in te trekken. Omdat het nodig is persoonlijke gegevens over gebruikers van de
webpagina's te verzamelen, opdat Tico zijn klanten de service en producten kan bieden die zij willen,
zou het intrekken van uw toestemming kunnen betekenen, dat wij u een aantal of geen enkele
service of product van ons bedrijf kunnen aanbieden.

Tico en Tico's wederverkopers en verkopers mogen deze informatie gebruiken om marktanalyses uit
te voeren of om de klant op de hoogte te brengen van andere producten en diensten die volgens
Tico interessant kunnen zijn voor die klant. De klant heeft het recht, op elk moment, om de
goedkeuring die hij/zij heeft gegeven voor het bedoelde gebruik van zulke informatie voor
commerciële doeleinden in te trekken.

Tico zal geen persoonlijke gegevens van zijn gebruikers overdragen aan personen of organisaties
buiten Tico of zijn dochterondernemingen, partnerbedrijven, wederverkopers of verkopers. Uit
technische en praktische overwegingen gerelateerd aan het gebruik van gegevens, zouden zulke

gegevens op de servers van toeleveranciers kunnen worden opgeslagen, of toeleveranciers zouden
deze gegevens kunnen verwerken. Alle toeleveranciers van Tico zijn gebonden aan dezelfde
gedragscode als Tico, wat betreft de verwerking van informatie. Dit zou ook kunnen betekenen dat
de informatie wordt overgedragen aan een land buiten Europa, waar de wetten aangaande privacy
niet gelijk zijn aan die van de EU-lidstaten. Dit soort overdrachten van informatie zal echter alleen
plaatsvinden als dit nodig is voor het nakomen van een overeenkomst tussen Tico en de
geregistreerde gebruiker, of als de overdracht nodig is voor het maken of nakomen van een
overeenkomst gebaseerd op een geregistreerd belang tussen Tico en een derde partij. Tico kan
gecombineerde statistieken over zijn klanten, de verkoop, de variaties in bezoekeraantallen en
andere informatie aangaande zijn pagina's leveren aan betrouwbare derden, maar deze statistieken
zullen totaal geen persoonlijke gegevens bevatten. Tico gebruikt altijd geschikte bescherming bij het
verwerken van dergelijke vertrouwelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van klanten worden op een veilige computer en in handmatige bestanden
bewaard en zullen uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn
vermeld. Tico legt de gegevens vast op zijn server, die is verbonden met het internet via een firewall
en alleen door Tico geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze informatie.

Uw computer kan gegevens ontvangen waarmee Tico u kan identificeren. Deze gegevens worden
meestal ’cookies’ genoemd. Omdat deze gegevens laten zien hoe en wanneer bezoekers van deze
website de pagina's gebruiken, worden deze door Tico gebruikt om de pagina's verder te verbeteren.
De cookies die door de pagina's worden verstuurd, kunnen anderen niet in staat stellen de informatie
op uw harde schijf te bestuderen. Het gebruik van cookies is een industriële standaard en ze worden
door veel internetsites gebruikt. Cookies zitten in het geheugen van uw computer, niet op deze
webpagina's. Als u geen cookies wilt ontvangen, dan kunt u uw instellingen van uw browser wijzigen,
als uw browser deze mogelijkheid heeft.
De klant heeft het recht de informatie in te zien die hij/zij heeft toegestuurd, om zijn/haar profiel via
een relevante link te corrigeren, te herzien en te verwijderen, of door een verzoek te sturen naar het
adres webmaster@ticoweld.com.

Tico bewaart persoonlijke informatie van de klant zolang de opgevraagde service aan hem/haar kan
worden aangeboden en voor een mogelijk langer tijdsbestek bepaald door de wet.

Tico mag op ieder moment en zonder waarschuwing vooraf dit Privacybeleid wijzigen.

