
 

  
 

Informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens 
 
Algemeen 
Wij, TecAlliance GmbH, gevestigd te Ismaning, nemen de bescherming van uw privégegevens zeer serieus 
en willen dat u zich bij uw gebruik van onze app prettig voelt. De bescherming van uw privésfeer bij de 
verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waar wij rekening mee 
houden bij onze zakelijke processen. Wij verwerken de gegevens die tijdens uw gebruik van onze app 
worden verzameld en vastgelegd in overeenstemming met de privacywetgeving van de Bondsrepubliek 
Duitsland. 
 
Vastleggen en verwerken van persoonlijke gegevens  
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de toepasselijke wettelijke 
bepalingen. Dit houdt in dat TecAlliance GmbH uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, 
telefoonnummer of e-mailadres) mag vastleggen, verwerken en gebruiken, voor zover deze noodzakelijk 
zijn voor het tot stand komen, de inhoudelijke formulering en wijziging van de contractuele relatie met 
betrekking tot het gebruik van de app en de aangeboden diensten en aanbiedingen.  
 
Elk gebruik van onze app wordt gedurende een beperkte periode in protocolbestanden (logbestanden) 
geregistreerd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarbij gaat het om uw IP-adres, de 
datum en de duur van uw bezoek. 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden: voor statistische doeleinden en om de 
stabiliteit en bedrijfszekerheid van het systeem te garanderen.  
 
TecAlliance verzamelt via deze app geen persoonlijke of persoonsgerelateerde gegevens, voor zover u deze 
niet vrijwillig ter beschikking hebt gesteld en daarvoor op de betreffende plaats in het menu geen 
toestemming hebt gegeven. 
Deze persoonsgerelateerde gegevens kunnen worden gebruikt om via e-mail contact met u op te nemen. 
Geregistreerde gegevens worden niet doorgegeven aan derden (behalve wanneer dit verplicht is vanwege een 
gerechtelijk bevel in het kader van een strafrechtelijk onderzoek). 
 
Vanzelfsprekend kunt u uw toestemming aan TecAlliance op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk voor 
de toekomst intrekken door eenvoudig een e-mailbericht te sturen naar datenschutz@tecalliance.net. Wij 
zullen de betreffende gegevens dan verwijderen, tenzij er iets anders met u overeengekomen is. 
 
Gebruik van cookies 

Cookies zijn gegevens die webservers op de computers van gebruikers achterlaten om bepaalde handelingen 
te kunnen volgen. Wij gebruiken cookies om de herhaalde toegang tot en het gebruik van onze app voor 
gebruikers te vergemakkelijken. Zij veroorzaken geen schade aan computersystemen en -gegevens. In de 
meeste browsers is het mogelijk het plaatsen van cookies te blokkeren, bestaande cookies te verwijderen of 
de gebruiker te waarschuwen bij ontvangst van cookies.  
 
Gegevensbeveiliging 

maito:datenschutz@tecalliance.net


 

Uw gegevens worden opgeslagen bij een serviceprovider. Zowel TecAlliance GmbH als de provider hebben 
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw geregistreerde gegevens te 
beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde 
personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische 
ontwikkelingen. 
 
Recht op informatie 
Op uw verzoek informeren wij u graag, in overeenstemming met het toepasselijke recht, of en welke 
persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Onze contactgegevens: 
datenschutz@tecalliance.net  
TecAlliance GmbH 
Steinheilstr. 10 
85737 Ismaning 
 
Wijziging van deze privacyverklaring 

Wij wijzen u erop dat deze verklaring omtrent gegevensbeveiliging kan worden gewijzigd wanneer nieuwe 

wettelijke bepalingen dat noodzakelijk maken. 
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