
   

 

Privacy en Cookie Statement 

 

OHM Installatietechniek B.V. respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en 

vertrouwelijk te zullen behandelen. OHM Installatietechniek B.V.  zal uw persoonsgegevens 

uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw 

persoonsgegevens op te geven via de website www.olof-mtt.com gaat u ermee akkoord dat  

OHM Installatietechniek B.V. deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt. 

 

Contactgegevens 

De website, www.ohm-it.nl, staat onder beheer van OHM Installatietechniek B.V. De 

contactgegevens luiden als volgt: 

OHM Installatietechniek B.V.  

Nieuwland Parc 336 

2952 DD  ALBLASSERDAM 

T +31(0)78-7370414 

E  info@ohm-it.nl 

 

Cookies 
Op de website van OHM Installatietechniek B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn 

kleine tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de website worden geplaatst. Door 

middel van deze cookies worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel van cookies is 

om de inrichting van de website te optimaliseren en het gedrag van bezoekers van de website te 

analyseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te 

zetten. Op deze wijze kan OHM Installatietechniek B.V.  haar dienstverlening aan u verder 

optimaliseren. U kunt aangeven niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Cookies kunt u 

desgewenst uitschakelen door middel van uw browserinstellingen. De browser kan zodanig ingesteld 

worden dat de bezoeker geen cookies meer ontvangt. Dat kan de functionaliteit en het 

gebruiksgemak van de website beperken. 
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Persoonsgegevens 
Op grond van de  AVG wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle gegevens die gaan over mensen 

en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke 

gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, 

adres, geboortedatum).  

 

Verwerking van persoonsgegevens 
Ten behoeve van onze dienstverlening legt OHM Installatietechniek B.V.  uw gegevens vast. OHM 

Installatietechniek B.V.  gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende 

overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, om klanten van (nieuwe) producten en diensten 

van OHM Installatietechniek B.V.  op de hoogte te houden, alsmede voor activiteiten die gericht zijn 

op het vergroten van het klantenbestand. De gegevens die door bezoekers op onze website worden 

ingevuld, worden opgeslagen en per e-mail aan OHM Installatietechniek B.V.  verzonden. 

 

Delen met derden 
OHM Installatietechniek b.v. zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit  nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Bewaartermijn  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens 

kan nodig zijn om de opdracht goed uit te kunnen oefenen.  

 

Integriteit en vertrouwelijkheid  
OHM Installatietechniek B.V.  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze 

vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens 

zijn verzameld. Daarbij zorgt OHM Installatietechniek B.V.   voor passende beveiliging van 

persoonsgegevens.  

 

Rechten van betrokkenen 
OHM Installatietechniek B.V.  honoreert alle rechten van betrokkenen. 

 

Internetsites van derden 
Dit Privacy en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

links met deze website zijn verbonden. 

 

Wijzigingen Privacy en cookie statement 
OHM Installatietechniek B.V.  is gerechtigd de inhoud van dit Privacy en cookie statement te wijzigen. 

Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. 

 



   

 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de 

daarin opgenomen gegevens, kan OHM Installatietechniek B.V. niet instaan voor de 

volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de 

website kunnen geen rechten worden ontleend. OHM Installatietechniek B.V. is niet 

aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of 

(on)bereikbaarheid van de site. 

 

Nadere informatie  
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacy en cookie statement, dan kunt u contact met 

ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw 

gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.  

 

 


