
Bij Hermès Lines hechten wij veel belang aan uw privacy. Daarom gaan wij uiterst 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Aangezien op 25 mei 2018 nieuwe regels 
inzake de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden zijn, nodigen wij u 
uit om ons privacybeleid te lezen, zodat u zich bewust bent van de belangrijkste aspecten 
ervan evenals van uw rechten.

1. Verzameling van gegevens

Wij verzamelen gegevens wanneer u contact met ons opneemt via het online formulier. De 
verzamelde gegevens omvatten uw vraag, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Bovendien ontvangen en bewaren wij automatisch gegevens van uw computer en 
browser, waaronder uw IP-adres, software en hardware en de pagina die u opvraagt.

2. Gebruik van de gegevens

Alle gegevens die wij van u verzamelen, kunnen gebruikt worden om:

• uw ervaring te personaliseren en te voldoen aan uw individuele behoeften
• gepersonaliseerde reclamecontent aan te bieden
• onze website te verbeteren
• de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften te verbeteren
• contact op te nemen met u via e-mail
• een wedstrijd, promotie of enquête te beheren

3. Vertrouwelijkheid van onlinehandel

Wij zijn de enige eigenaars van de gegevens die op deze site worden verzameld. 
Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel doel worden verkocht, uitgewisseld, 
overgedragen of doorgegeven aan een ander bedrijf, zonder uw toestemming, behalve 
zoals nodig is om aan een verzoek en/of transactie te voldoen.

4. Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet over 
aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen onze website te beheren 
of onze activiteiten uit te oefenen, zolang deze partijen ermee instemmen de informatie 
vertrouwelijk te houden.

Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om gegevens te delen om illegale activiteiten, 
verdenkingen van fraude, situaties waarbij de fysieke veiligheid van een persoon in het 
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geding kan komen en schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te 
voorkomen of daartegen actie te ondernemen of wanneer de wet dit vereist.

Niet-private informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, 
reclame- of andere doeleinden.

5. Bescherming van de gegevens

We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens 
veilig te houden. Wij gebruiken de meest geavanceerde versleuteling voor de bescherming 
van gevoelige gegevens die online worden verzonden. Wij beschermen uw gegevens 
ook offline. Alleen werknemers die specifieke taken moeten uitvoeren (bijvoorbeeld de 
facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare gegevens. 
De computers en servers die worden gebruikt om persoonsgegevens op te slaan worden 
opgeslagen in een beveiligde omgeving.

    Maken we gebruik van cookies?

Ja. Onze cookies verbeteren de toegang tot onze website en identificeren regelmatige 
bezoekers. Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door het volgen 
van en mikken op de interesses van gebruikers. Dit gebruik van cookies is echter op geen 
enkele wijze gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens op onze website.

Er worden op hermes-lines.be twee soorten cookies gebruikt: 
• een taalcookie waarmee de bezoeker kan terugkeren naar de taal die overeenkomt met 
de browser of door de bezoeker is gekozen, 
• een cookie gekoppeld aan Google Analytics om het statistische volgen van de bezoeken 
op de site te verzekeren. 

6. Afmelden

We gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft om u informatie en updates met betrekking 
tot uw vraag, occasioneel nieuws over het bedrijf, etc. te sturen. Als u zich op een bepaald 
moment wilt afmelden en geen e-mails meer wenst te ontvangen, vindt u onderaan elke 
e-mail gedetailleerde instructies om u af te melden.

7. Toestemming
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.


