Ingram Micro-privacyverklaring

Laatst herzien: 1 oktober 2020
Doel en reikwijdte
Deze privacyverklaring van Ingram Micro (de 'privacyverklaring') bepaalt hoe Ingram Micro Inc., een bedrijf
van Delaware, en bedrijven die wij bezitten of beheren ('dochterondernemingen') (collectief, 'Ingram Micro',
'wij' of 'ons'), persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in deze privacyverklaring) die u rechtstreeks aan
ons verstrekt of die we van uw geautoriseerde derden ontvangen, met inbegrip van, zonder beperking, de
gegevens die u ons via onze website, gelokaliseerd op het domein ingrammicro.com of via een website van
één van onze dochterondernemingen, die deze privacyverklaring posten of er naar linken (afzonderlijk en
collectief 'website'), via een ander medium, inclusief via een computer, mobiel apparaat of ander apparaat
(collectief, 'apparaat'), verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken, openbaar maken en verwijderen. Deze
privacyverklaring geeft ook een overzicht van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Ingram Micro is een distributeur en wederverkoper van IT-producten en -diensten, en heeft zijn hoofdkantoor
in de Verenigde Staten, maar heeft tevens dochterondernemingen over de hele wereld (een lijst hiervan is
op verzoek verkrijgbaar). Ingram Micro levert globale technologie evenals diensten voor toeleveringsketens
om cloud-aggregatie, management van datacenters, logistiek, distributie van technologie, levenscycli van
mobiliteitsapparaten en training te ondersteunen.
Raadpleeg voor meer informatie over Ingram Micro de sectie 'Info' op onze website.
Ingram Micro biedt u de mogelijkheid om een verscheidenheid aan producten en diensten aan te schaffen
of te gebruiken die beschikbaar worden gesteld door Ingram Micro en diverse externe leveranciers
('Aanbiedingen'), zowel rechtstreeks van Ingram Micro als via wederverkopers en distributeurs. ELKE
AANBIEDING KAN WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN SPECIFIEK PRIVACYBELEID, DAT DE
VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID KAN VERVANGEN OF AANVULLEN. INGRAM MICRO
RAADT U AAN OM HET PRIVACYBELEID VAN DE AANBIEDINGEN ZORGVULDIG TE LEZEN
ALVORENS DE AANBIEDING TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOT TE KRIJGEN.
Hoewel wij u aanraden deze privacyverklaring volledig te lezen, vindt u hier een samenvatting van enkele
van de belangrijkste aspecten van de privacyverklaring:
•
•

•
•
•

Elke aanbieding kan zijn eigen specifieke privacybeleid bevatten. U moet het privacybeleid van de
aanbiedingen zorgvuldig lezen alvorens de aanbieding te gebruiken of er toegang toe te krijgen.
Wij kunnen zowel persoonlijke gegevens als andere informatie van u verzamelen door middel van
verschillende bronnen, inclusief persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, zowel online
als offline. We kunnen deze gegevens ook combineren met informatie die we over u ontvangen van
andere bronnen, zoals van dochterondernemingen, openbaar beschikbare informatiebronnen
(inclusief informatie uit uw publieke beschikbare sociale mediaprofielen) en andere derden.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen, behalve zoals wordt beschreven in deze
privacyverklaring.
Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan een negatieve invloed hebben op ons
vermogen om zaken met u te doen, zoals het kopen van aanbiedingen of het verwerken van uw
transacties.
Waar van toepassing, houden wij ons aan uw opt-out instructies voor bepaald gebruik van uw
persoonlijke gegevens in het kader van deze privacyverklaring, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich
afmeldt voor het ontvangen van marketing e-mailberichten van ons of ons verzoekt uw persoonlijke
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•

gegevens te verwijderen. Als u zich echter afmeldt voor het ontvangen van marketing-emailberichten, ontvangt u geen informatie meer over incentives en verkoopacties.
Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische controles om uw persoonlijke
gegevens te beveiligen en te beschermen, maar wij kunnen niet verzekeren of garanderen dat uw
persoonlijke gegevens volledig beveiligd zijn tegen misbruik door hackers of tegen andere malafide
of criminele activiteiten.

1. Algemene principes voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met het
opgestelde beleid van Ingram Micro en de toepasselijke federale, nationale, lokale en buitenlandse wetten,
regels en voorschriften.
De principes van Ingram Micro met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens zijn als volgt:
(1) Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en rechtmatig verwerkt, (2) Persoonlijke gegevens worden
voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden verzameld en niet verder verwerkt voor oneigenlijke
doeleinden, (3) Persoonlijke gegevens die door Ingram Micro worden verzameld, zijn adequaat, relevant en
niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, (4) Persoonlijke gegevens
die door Ingram Micro worden verzameld, zijn nauwkeurig en worden zo nodig naar beste vermogen
bijgewerkt, (5) Persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en verwerking met
behulp van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -controles; (6)
Persoonlijke gegevens die door Ingram Micro worden verzameld, worden niet langer als identificeerbare
gegevens bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonlijke gegevens zijn verzameld.
Indien Ingram Micro zich bezighoudt met de verwerking van persoonlijke gegevens voor andere dan de in
deze privacyverklaring genoemde doeleinden, zal Ingram Micro een mededeling doen van deze wijzigingen,
de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt en de ontvangers van de
persoonlijke gegevens.
2. Verzamelen van informatie
Ingram Micro kan persoonlijke gegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder,
rechtstreeks van u, van andere gebruikers, van wederverkopers en distributeurs, van onze leveranciers, van
onze serviceproviders, van externe informatieverstrekkers, van onze klanten, van onze filialen, en via de
exploitatie van de website.
'Persoonlijke gegevens' die door Ingram Micro worden verzameld, omvatten:
•
•
•
•
•

'Identiteitsgegevens' zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel,
bedrijfsnaam en door de overheid uitgegeven identificatienummer.
'Contactgegevens' zoals factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummers.
'Financiële gegevens' zoals bankrekeninggegevens, creditcardgegevens en kredietgeschiedenis.
'Transactiegegevens' zoals details over betalingen naar en van u en andere details van producten en
diensten die u bij ons hebt gekocht.
'Technische gegevens' zoals internetprotocoladres (IP-adres), uw aanmeldingsgegevens,
browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplugintypes en -versies,
besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang tot
onze websites te krijgen.
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•
•
•
•

'Profielgegevens' zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de website, het
rekeningnummer, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden
op enquêtes.
'Gebruiksgegevens', zoals informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
'Voorkeurgegevens', zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van onze marketing en marketing van
derden en uw communicatievoorkeuren.
'Sollicitatiegegevens' zoals uw arbeidsverleden, opleidingsverleden en professionele certificaten die
u bij een sollicitatie aan ons voorlegt, zoals nader toegelicht in onze Privacyverklaring van Ingram
Micro Werving en Selectie.

Ingram Micro verzamelt geen bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens over u, tenzij dit wettelijk
verplicht is (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven en
seksuele geaardheid).
Ingram Micro verzamelt uw persoonlijke gegevens als volgt:
Informatie die u vrijwillig geeft. Wij kunnen persoonlijke gegevens direct van u verzamelen wanneer u deze
vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld, wanneer u met ons communiceert via de telefoon of via de website
door middel van e-mail, online chat, webformulier of online accountregistratie om toegang te krijgen tot
aanbiedingen, u te registreren voor een evenement of training, u aan te melden voor marketing, promotie, of
informatieve e-mails of communicatie, een aanbieding te kopen, vragen te stellen, te proberen problemen
met betrekking tot de website of aanbiedingen op te lossen, een sollicitatie in te dienen, of feedback en
opmerkingen te geven.
De persoonlijke gegevens die u worden gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u hiertoe wordt
gevraagd, worden duidelijk gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke gegevens te
verstrekken.
Informatie die we automatisch verzamelen. Als u onze website bezoekt, kunnen we automatisch van uw
apparaat bepaalde informatie verzamelen. In sommige landen, inclusief landen binnen de Europese
Economische Ruimte, kan deze informatie onder toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming als
persoonlijke gegevens worden beschouwd.
Vooral de informatie die wij automatisch verzamelen, kan informatie omvatten, zoals uw IP-adres, type
apparaat, unieke identificatienummers van dit apparaat, type browser, uw Media Access Control (MAC)adres, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. Wij
verzamelen ook informatie over hoe uw apparaat met onze website interageert, inclusief de geopende
pagina's en aangeklikte links.
Door deze informatie te verzamelen, kunnen wij de bezoekers die op onze website beter begrijpen, zien waar
zij vandaan komen en begrijpen welke inhoud van de website voor hen interessant is. We gebruiken deze
informatie voor onze interne, analytische doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor
onze bezoekers te verbeteren.
Sommige van deze informatie kan worden verzameld via cookies en gelijksoortige traceertechnologie, zoals
verder wordt uitgelegd onder de onderstaande koptekst 'Cookies en andere informatie inzake gebruik van
de website'.
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Van andere gebruikers. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van andere gebruikers van de
website als ze informatie aan ons verstrekken. We kunnen bijvoorbeeld informatie ontvangen wanneer ze
met u of met ons communiceren via de website.
Van wederverkopers en distributeurs. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verkrijgen van de
wederverkopers en distributeurs die aanbiedingen van ons kopen en dergelijke aanbiedingen aan u aanbieden.
Van onze verkopers. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verkrijgen van de externe leveranciers die
via ons aanbiedingen doen.
Van klanten. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verkrijgen van derden die een contract met ons
aangaan voor diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld fulfilment-diensten leveren namens andere bedrijven
waar wij een fysiek product voor u zullen ophalen, verpakken en verzenden. In deze gevallen ontvangen wij
uw naam, postadres en bestelgegevens en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen om de
dienstverlening voor de klant te vergemakkelijken.
Van derde partijen. Ingram Micro kan ook persoonlijke gegevens verkrijgen van derden die informatie over
u hebben verkregen of verzameld en die het recht hebben om die persoonlijke gegevens aan ons te
verstrekken. Ingram Micro zal deze persoonlijke gegevens alleen verkrijgen nadat we gecontroleerd hebben
dat deze derde partijen uw toestemming hebben of anders wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn uw
persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken. Bijvoorbeeld, als u zich registreert voor de website via een
dienst van een derde partij of via een website of dienst van een derde partij, zal de informatie die u aan die
derde partij verstrekt aan ons worden verstrekt om uw account op de website op te zetten. We kunnen ook
contracten hebben met derden die als doel hebben informatie te verstrekken aan bedrijven zoals het onze,
om bepaalde informatie te verifiëren of informatie te verkrijgen. Wij mogen de persoonlijke gegevens
gebruiken die we over u ontvangen van een derde buiten de website in overeenstemming met de
voorwaarden die we met die derde afgesproken hebben. We kunnen ook persoonlijke gegevens verkrijgen
op beurzen of evenementen waar u aanwezig bent geweest en waar u uw toestemming gegeven hebt om
uw persoonlijke gegevens te verzamelen. We kunnen ook persoonlijke gegevens verkrijgen uit publieke
bronnen, zoals open overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein.
3. Cookies en andere informatie inzake gebruik van de website.
De website kan ook informatie over hoe u toegang tot de website krijgt, hoe u deze gebruikt en hoe u ermee
communiceert, automatisch monitoren en verzamelen via 'cookies', 'flash cookies', 'web beacons' en andere
geautomatiseerde traceertechnologie.
Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat op het apparaat van een gebruiker wordt opgeslagen. Cookies
stellen ons in staat om informatie zoals browsertype, tijd die wordt besteed aan de website, bezochte pagina's
en taalvoorkeuren te verzamelen. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor
beveiligingsdoeleinden, om de navigatie te vergemakkelijken, informatie effectiever weer te geven en uw
ervaring tijdens het gebruik van de website te personaliseren.
In het algemeen kunnen de cookies die op de website worden gebruikt, worden opgesplitst in de volgende
categorieën:
•

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Zij
bevatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen aan te melden op veilige gebieden van onze
website of gebruik te maken van een winkelwagen.
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•

Analytische cookies/prestatiecookies. Deze cookies worden gebruikt om te analyseren hoe de
website wordt gebruikt en om de prestaties ervan te controleren, waardoor we uw gebruikservaring
van de website kunnen verbeteren. Deze cookies helpen ons om de inhoud van de website op maat
aan te bieden, om weer te geven wat gebruikers het meest interessant vinden en te identificeren
wanneer technische problemen met de website ontstaan. We kunnen deze gegevens ook gebruiken
om rapporten samen te stellen om ons te helpen analyseren hoe de website wordt gebruikt, wat de
meest voorkomende problemen zijn en hoe we de website kunnen verbeteren.

•

Functionele cookies/traceercookies. Met deze cookies kunnen we terugkerende bezoekers aan onze
sites herkennen. Door een anonieme, willekeurig gegenereerde identificatie te vergelijken, houdt een
traceercookie bij waar gebruikers van onze websites vandaan komen, welke zoekmachine ze hebben
gebruikt, op welke link ze hebben geklikt, welke zoekwoorden ze hebben gebruikt en waar ze zich
bevonden toen ze de website openden. Door deze gegevens te volgen, kunnen wij onze website
verbeteren.

•

Targetingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt
bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de
advertenties die erop worden weergegeven, relevanter te maken, gebaseerd op uw interesses. We
kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen.

•

Sessiecookies. Deze cookies worden 'per sessie' gebruikt, elke keer dat u een website bezoekt en
nadat u deze verlaat verlopen ze, of kort daarna: deze worden niet permanent op uw apparaat
opgeslagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en minimaliseren de overdracht van persoonlijke
gegevens over het internet. Deze cookies kunnen worden verwijderd of u kunt het gebruik ervan
weigeren, maar dit belemmert de prestaties en uw ervaring bij het gebruik van de website. Deze
cookies nemen ook tijdstempels die vastleggen wanneer u de website geopend hebt en wanneer
u de website verlaat.

•

Doorlopende cookies. Dit type cookie wordt gedurende een bepaalde periode op uw apparaat
opgeslagen (soms voor een paar uur, soms voor een jaar of langer) en wordt niet verwijderd wanneer
de browser afgesloten wordt. Doorlopende cookies worden gebruikt waar we voor meer dan één
browsersessie moeten onthouden wie u bent. Dit type cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uw
taalvoorkeuren op te slaan, zodat ze onthouden worden voor het volgende bezoek aan de website.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies
automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dat wenst.
Als u liever geen cookies wilt accepteren, laten de meeste browsers u toe om: (i) uw browserinstellingen te
wijzigen om u op de hoogte te brengen wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u kunt kiezen of u deze al
dan niet wilt accepteren; (ii) bestaande cookies uit te schakelen; of (iii) uw browser in te stellen om eventuele
cookies automatisch te weigeren. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt of weigert, sommige
functies en diensten op onze websites mogelijk niet goed werken omdat we u niet kunnen herkennen en
u niet kunnen koppelen aan uw account(s). Daarnaast kunnen de aanbiedingen die wij u aanbieden wanneer
u ons bezoekt, minder relevant of aangepast aan uw interesses zijn.
Een 'flash cookie' is een bestand dat lijkt op een cookie, behalve dat ze meer complexe gegevens kunnen
opslaan. Ons gebruik van Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects) ('Flash LSO's'))
stelt ons in staat om u onder meer te voorzien van meer op maat gemaakte informatie, uw lopende toegang
tot en uw gebruik van de website te vergemakkelijken en informatie te verzamelen en op te slaan over uw
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gebruik van de website. Als u niet wilt dat Flash LSO's op uw computer worden opgeslagen, kunt u de
instellingen van uw Flash-speler aanpassen om Flash LSO-opslag te blokkeren met behulp van
de hulpprogramma's die in het Adobe Flash Website Storage Settings Panel beschikbaar zijn op internet.
U kunt ook Flash LSO's beheren door naar het Adobe Flash Global Storage Settings Panel op internet te
gaan en de instructies te volgen (die instructies bevatten die bijvoorbeeld uitleg over hoe u bestaande Flash
LSO's kunt verwijderen (aangeduid als 'informatie' op de Adobe-website), hoe u kunt voorkomen dat
Flash LSO's op uw computer worden geplaatst zonder dat uw toestemming geeft en (voor Flash Player 8 en
later) hoe u Flash LSO's kunt blokkeren die niet worden geleverd door de operator van de pagina waar u
zich op dat moment op bevindt). Houd er rekening mee dat het instellen van de Flash Player, om de
acceptatie van Flash LSO's te beperken of belemmeren, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen
kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijk Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband
met deze website of onze online inhoud.
Een 'web beacon' (ook wel een clear pixel of pixel tag genoemd) bevat een elektronisch beeld dat is ingebed
in de website-interface die ons toelaat om te herkennen wanneer u dat gebied van de website bezoekt. Deze
kunnen ook worden gebruikt in verband met sommige websitepagina's en HTML-geformatteerde
e-mailberichten om, onder andere, de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers te volgen, het
succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over de websitegebruiks- en
reactiepercentages op te stellen.
Houd er rekening mee dat het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën door Ingram Micro's
externe dienstverleners niet onder deze privacyverklaring valt. Ingram Micro heeft geen toegang tot of
controle over cookies van derden. Ingram Micro's dienstverleners kunnen doorlopende cookies gebruiken
voor reclame en retargeting. We kunnen de informatie die verzameld werd van cookies van derden koppelen
aan de persoonlijke gegevens van gebruikers van Ingram Micro, en we zullen de gecombineerde informatie
gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
4. Gebruik van informatie
Ingram Micro gebruikt persoonlijke gegevens die wij verzamelen om ons bedrijf te runnen en uw
aanbiedingen aan te bieden, dit omvat ook het gebruik van deze gegevens om onze aanbiedingen
te verbeteren en uw ervaringen persoonlijker te maken. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te
communiceren, bijvoorbeeld, om u informatie te geven over uw account alsook productinformatie.
Ingram Micro mag uw persoonlijke gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden (de 'doeleinden'),
waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

U registreren als een nieuwe klant;
De website en onze aanbiedingen leveren, onderhouden en verbeteren, inclusief om bepaalde
functies en de functionaliteit van de website bedienen;
Gebruikersvoorkeuren begrijpen om de gebruikerservaring bij Ingram Micro en haar
dochterondernemingen, contractanten en zakenpartners te verbeteren;
De effectiviteit van de website en de marketing-, reclame- en verkoopinspanningen van Ingram Micro,
haar dochterondernemingen, contractanten en zakenpartners onderzoeken;
Inning van door klanten van Ingram Micro verschuldigde vorderingen;
Orders, leveringen betalingen via de website verwerken;
Aanvullende aanbiedingen ontwikkelen;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Sollicitaties verwerken;
Een wettelijke verplichting naleven of reageren op wettelijke verzoeken door openbare instanties
(inclusief vereisten voor nationale veiligheid of wethandhaving;
Onze dagelijkse zakelijke behoeften beheren;
Naleving van onze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetgeving handhaven;
Verweer voeren en/of procederen in een rechtbank, bij arbitrage of gelijksoortige juridische
procedures;
Direct met u communiceren door u regelmatig nieuwsbrieven, enquêtes, promoties en speciale
aanbiedingen of informatie over nieuwe producten en diensten te sturen, in overeenstemming met
uw marketingvoorkeuren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketingcommunicatie door
te klikken op 'Uitschrijven' onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via de gegevens
van 'Vragen en contactgegevens' hieronder.
Direct telefonisch met u communiceren om te reageren op vragen of opmerkingen van de
klantenservice via de website, sociale media of anderszins, om kwesties met betrekking tot uw
account of de website te bespreken en om klantenondersteuning te bieden.
Advertenties aan u leveren, inclusief om adverteerders en uitgevers te helpen advertenties te leveren
en te beheren op de website of op websites van derden en om advertenties aan te passen aan uw
interesses en browsegeschiedenis. Raadpleeg het hoofdstuk inzake Cookies en andere informatie
inzake gebruik van de website voor meer informatie die aan dergelijke advertenties en uw
gerelateerde controles zijn gerelateerd;
Uw oproep, e-mails en sms-berichten, sociale-mediaberichten en andere berichten in verband met
uw transacties met ons monitoren en opnemen;
Voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen om gegevens te delen met kredietreferentieagentschappen, agentschappen voor fraudepreventie en wetshandhavinginstanties;
Verzamelde statistieken over de werking en het gebruik van onze Website samenstellen en de
voorkeuren van de bezoekers van onze Website beter begrijpen; en
Andere doeleinden: Om andere legitieme zakelijke doeleinden uit te voeren, evenals andere
wettelijke doeleinden waarover wij u zullen inlichten.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen combineren en aanvullen met andere
informatie die we van derden ontvangen.
We kunnen ook de persoonlijke gegevens die we via de website over u verzamelen gebruiken om
geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens te genereren. Als we dit doen, zullen we zorgen dat de
geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn en later niet gebruikt
kunnen worden om u te identificeren. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, de geanonimiseerde,
geaggregeerde gegevens afzonderlijk van de persoonlijke gegevens opslaan.
Verandering van doel. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor
we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten
gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de
verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons
opnemen.
Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op
de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.
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Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen
verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.
Kredietreferentiecontroles, fraudepreventie en geweigerde partijen. De persoonlijke gegevens die wij van
u hebben verzameld bij het opzetten van een account kunnen worden gedeeld met kredietreferenties,
fraudepreventie en 'geweigerde partijen' bureaus die het gebruiken om fraude en het witwassen van geld te
voorkomen en om uw identiteit te verifiëren.
We kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van informatie van kredietreferenties en 'geweigerde partij'
bureaus wanneer u uw rekening opent en periodiek om:
•
•
•
•

uw account te beheren en beslissingen te nemen, met inbegrip van de beoordeling van uw
kredietwaardigheid;
criminele activiteiten, fraude en witwassen van geld te voorkomen;
uw identiteit te controleren en de juistheid van de informatie die u ons verstrekt te controleren; en
schuldenaren te traceren en schulden te innen.

Beslissingen inzake aanvragen kunnen worden genomen door ons enkel te baseren op geautomatiseerde
controles van informatie van kredietreferentie-agentschappen en interne archieven.
We zullen informatie blijven delen met kredietreferentie-agentschappen over hoe u uw account beheert,
inclusief eventuele standaardbetalingen, tijdens uw relatie met ons. Deze informatie zal beschikbaar worden
gesteld aan andere organisaties, zodat zij beslissingen over u kunnen nemen.
Als valse of onjuiste informatie wordt verstrekt en/of fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen gegevens
worden doorgegeven aan agentschappen voor fraudepreventie, wetshandhavinginstanties en andere
organisaties die deze informatie kunnen raadplegen en gebruiken.
Als wij of een agentschap voor fraudepreventie vaststellen dat u een fraude- of witwasrisico inhoudt, kunnen
we weigeren u diensten te verlenen.
De agentschappen voor fraudepreventie houden een overzicht van fraude- of witwassingsrisico's bij en dat
kan ertoe leiden dat anderen weigeren diensten of financiering aan u te verstrekken.
Fraudepreventiebureaus kunnen uw informatie voor verschillende periodes bewaren.
Wanneer kredietreferenties, fraudepreventie en geweigerde partijen bureaus uw informatie verwerken, doen
zij dit op basis van het feit dat zij een legitiem belang hebben bij het voorkomen van fraude en het witwassen
van geld, en om de identiteit te verifiëren, om hun bedrijf te beschermen en om te voldoen aan de wetten die
op hen van toepassing zijn.
5. Informatie delen
Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of, indien nodig, om een transactie te voltooien of
om door u verzochte of geautoriseerde aanbiedingen te leveren. Wij delen persoonlijke gegevens ook met
externe verkopers, wederverkopers en distributeurs, externe dienstverleners, dochterondernemingen en
bedrijfseenheden, wanneer dit door de wet wordt vereist of om op een juridisch proces te reageren, om onze
klanten te beschermen, levens te beschermen, de veiligheid van onze aanbiedingen te behouden en om de
rechten of eigendommen van Ingram Micro te beschermen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt vrijgeven:
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Verkopers. Ingram Micro kan persoonlijke gegevens over u delen met externe verkopers die aanbiedingen
via ons beschikbaar stellen. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens delen met een externe
verkoper als u via ons, of via een wederverkoper van Ingram Micro of distributeur een aanbod koopt of er
toegang toe krijgt om die aanbieding te registreren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met
een externe verkoper als die verkoper samen met ons een marketingactiviteit sponsort, om desgevallend uw
deelname aan de marketingactiviteit te verifiëren.
Wederverkopers en distributeurs. Ingram Micro kan uw persoonlijke gegevens delen met wederverkopers
en distributeurs die aanbiedingen aanbieden via de website. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke
gegevens delen als u een aanbieding koopt of er toegang tot krijgt via een wederverkoper of distributeur en
die wederverkoper of distributeur onze middelen en diensten voor doorverkoop financiert.
Externe dienstverleners. Ingram Micro kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan externe
dienstverleners om ons te helpen met de website en met het bereiken van de doeleinden. Deze derde partijen
kunnen bijvoorbeeld leveranciers van klantenservice, betalingsverwerking, e-mail- en berichtenservice,
hosting, beheer, onderhoud, informatieanalyse, het aanbieden van vervulling of levering, of andere diensten
die we op een uitbestede basis kunnen ontvangen, omvatten. Wij eisen dat deze derde partijen uw
persoonlijke gegevens alleen gebruiken als dat nodig is om bovenstaande redenen en dat zij uw persoonlijke
gegevens beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. Een
lijst van externe dienstverleners is op verzoek verkrijgbaar.
Dochterondernemingen en bedrijfseenheden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze
dochterondernemingen, ongeacht of deze entiteiten het merk 'Ingram Micro' delen. We kunnen uw
persoonlijke gegevens ook delen met andere bedrijfseenheden die ook producten of diensten aanbieden
onder het merk Ingram Micro of een van onze andere merken. Onze dochterondernemingen en
bedrijfseenheden zullen uw persoonlijke gegevens die we met hen delen op een wijze gebruiken die in
overeenstemming is met deze privacyverklaring.
Andere gebruikers. Ingram Micro kan uw persoonlijke gegevens delen met andere gebruikers wanneer
u ervoor kiest om met deze gebruikers te communiceren (of verzoekt dat we namens u met hen
communiceren) via de website. Dit kan onder meer bestaan uit het vergemakkelijken van communicatie met
andere gebruikers of het mogelijk maken om persoonlijke gegevens te plaatsen op gebieden van de website
die toegankelijk zijn voor andere gebruikers. U moet zich ervan bewust zijn dat persoonlijke gegevens
(of andere informatie) die u op deze gebieden verstrekt, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door
anderen die er toegang tot hebben.
Rechtshandhaving en veiligheid. Ingram Micro kan uw persoonlijke gegevens met elke competente
rechtshandhavings-, regelgevende of overheidsinstantie, rechtbank, andere overheidsfunctionarissen of een
andere derde partij delen, wanneer wij geloven dat openbaring nodig is (i) op grond van toepasselijke
wetgeving of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen,
of (iii) om onze vitale belangen en die van elk ander persoon te verdedigen.
Verkoop of overname van activa. Indien Ingram Micro het eigendom of de controle over een deel van Ingram
Micro of de website overdraagt aan een feitelijke of potentiële koper, of het nu gaat om een overname, fusie,
reorganisatie of andere dispositie van het volledige of een deel van ons bedrijf, onze activa of voorraad
(inclusief in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure), mogen wij uw persoonlijke
gegevens overdragen aan die feitelijke of potentiële koper, mits het gebruik van uw persoonlijke gegevens
door die derde partij onderhevig is aan toepasselijk recht.
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Overigen. Wij kunnen met uw toestemming voor openbaarmaking, uw persoonlijke gegevens met elk ander
persoon delen.
We kunnen voor andere doelen ook geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens met derden delen. Met
dergelijke informatie wordt u niet individueel geïdentificeerd, maar het kan gebruik, bezichtiging en
technische gegevens omvatten die wij via uw gebruik van onze website hebben verzameld. Indien wij op
grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om dergelijke informatie als persoonlijke gegevens
te behandelen, zullen wij deze alleen op de hierboven beschreven wijze openbaar maken.
Ingram Micro zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden.
6. Andere belangrijke informatie inzake privacy
Hieronder vindt u aanvullende informatie inzake privacy die u mogelijk belangrijk vindt.
Beveiliging van persoonlijke gegevens. Ingram Micro maakt gebruik van passende technische en
organisatiemechanismen en -maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en beschermen
tegen onbevoegd verlies, misbruik en openbaarmaking, zoals krachtige toegangscontrole voor gebruikers
en geavanceerde beleidslijnen en training voor werknemers. Helaas kan niet gegarandeerd worden dat
gegevens die verspreid worden over, of toegankelijk zijn via het internet 100% veilig zijn. Alhoewel Ingram
Micro probeert alle persoonlijke gegevens te beschermen, kan Ingram Micro, bijgevolg, niet garanderen dat
persoonlijke gegevens volledig beveiligd zullen zijn tegen onjuist gebruik door hackers of andere misdadige
of criminele activiteiten of in geval van een storing van computerhardware, software of een
telecommunicatienetwerk. Ingram Micro zal u op de hoogte stellen als we bewust worden van
een gegevenslek dat betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de geldende
buitenlandse, federale, staats- en lokale wetten) die door of voor ons zijn opgeslagen, volgens toepasselijke
wetgeving.
Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens (alleen EER-bezoekers). Als u een bezoeker
bent vanuit de Europese Economische Ruimte, dan is onze juridische basis voor het verzamelen en
gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens afhankelijk van de betrokken persoonlijke
gegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.
Echter, wij zullen meestal alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer wij de persoonlijke
gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan (zoals, om uw aankoop van een aanbieding te
vervullen), (ii) waar de verwerking in onze legitieme belangen staat en niet door uw rechten worden
opgeheven, of (iii) wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben gekregen. In sommige gevallen hebben we
ook een wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of hebben wij de persoonlijke
gegevens anders nodig om uw vitale belangen of die van een ander persoon te kunnen beschermen.
Als we u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om
een contract met u te sluiten, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of het
verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke
gegevens niet verstrekt).
Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in het vertrouwen van onze legitieme belangen
(of die van een willekeurige derde partij), dan is dit belang meestal om ons platform te besturen en met u naar
behoefte te communiceren, om onze diensten een aanbiedingen aan u te leveren, bijvoorbeeld, bij het
reageren op uw vragen, om ons platform te verbeteren, voor marketingdoeleinden of met als doel om illegale
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activiteiten te detecteren en te voorkomen. Wij hebben mogelijk andere legitieme belangen en, indien van
toepassing, zullen wij u op het relevante tijdstip duidelijk maken wat deze legitieme belangen zijn.
Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van uw toestemming, worden de
gevolgen van het weigeren of intrekken van toestemming bekendgemaakt op het moment dat uw
toestemming wordt gegeven.
Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt betreffende de juridische basis waaronder wij uw persoonlijke
gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onder de
onderstaande koptekst 'Vragen en contactgegevens' worden gegeven.
Nauwkeurigheid. Het is uw verantwoordelijkheid om Ingram Micro nauwkeurige persoonlijke gegevens te
verstrekken. Behoudens anderszins uiteengezet in deze privacyverklaring, gebruikt Ingram Micro alleen
persoonlijke gegevens op manieren die compatibel zijn met de doeleinden waarvoor deze informatie
verzameld werd of vervolgens door u geautoriseerd werd. Voor zover nodig voor deze doeleinden, zal Ingram
Micro redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens accuraat, compleet,
actueel en relevant zijn voor het beoogde gebruik ervan.
Internationale gegevensoverdrachten. U persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en
verwerkt worden in andere landen dan waarvan u inwoner bent. Deze landen hebben mogelijk andere wetten
inzake gegevensbescherming dan de wetten van uw land.
Onze primaire webservers bevinden zich in de Verenigde Staten en onze partners en dienstverleners zijn
over de hele wereld actief. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in
elk van deze landen kunnen verwerken. We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat in overeenstemming met deze privacyverklaring uw persoonlijke gegevens beschermd
blijven. Voor persoonlijke gegevens die in de landen van de Europese Economische Ruimte zijn verzameld
en aan Ingram Micro in de Verenigde Staten zijn overgedragen of waartoe Ingram Micro, Inc. toegang heeft,
heeft Ingram Micro, Inc. de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie toegepast.
Voor additionele overdrachten van persoonlijke gegevens tussen onze filialen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) en de Verenigde Staten hebben wij de standaardcontractuele clausules van de
Europese Commissie geïmplementeerd, die ons verplichten om de persoonlijke gegevens die zij vanuit de
EER verwerken te beschermen in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie op het gebied
van gegevensbescherming. We hebben soortgelijke passende voorzorgsmaatregelen getroffen met onze
externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.
Bewaartermijn. Wij bewaren persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld wanneer wij hiervoor een
doorlopende, legitieme zakelijke behoefte hebben (bijvoorbeeld, om u een aanbieding te geven die u het
gevraagd of om aan toepasselijke juridische, belastingsgerelateerde of boekhoudkundige vereisten te voldoen).
Als we geen doorlopende, legitieme zakelijke behoefte meer hebben om uw persoonlijke gegevens te
verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw
persoonlijke gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen), dan zullen we u persoonlijke gegevens veilig
opslaan en deze niet verdere verwerken totdat verwijdering mogelijk is.
Als u inwoner bent van de Europese Unie, worden alle aan u gerelateerde persoonlijke gegevens die door
Ingram Micro ontvangen en opgeslagen worden, na 5 jaar gewist, behalve persoonlijke gegevens in
documenten en bestanden die we voor een langere periode moeten bewaren onder de toepasselijke
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wetgeving. Bijvoorbeeld, we kunnen geen persoonlijke gegevens wissen op btw-facturen voordat we de
facturen uit onze systemen kunnen verwijderen.
Uw rechten inzake gegevensbescherming. U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming.
•

Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, deze wenst te corrigeren, bij te werken of de
verwijdering ervan wenst te vragen, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen
via de contactgegevens die u vindt onder het punt 'Vragen en contactgegevens' hieronder.

•

U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen
de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of de overdracht van uw Persoonlijke
gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
via de contactgegevens die onder onderstaand punt 'Vragen en contactgegevens' worden gegeven.

•

U hebt op elk willekeurig moment het recht om u uit te schrijven van marketingcommunicaties. U kunt
dit recht uitoefen door op de link 'uitschrijven' of 'opt-out' te klikken in de marketing e-mails die we
naar u sturen. Als u zich wilt uitschrijven (opt-out) van andere marketingvormen (zoals postale
marketing of telemarketing) neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onder de
onderstaande koptekst 'Vragen en contactgegevens' worden gegeven.

•

Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan
kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen
invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan uw opname hebben
uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in
vertrouwen uitgevoerd op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan op toestemming.

•

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze
verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op
met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactdetails voor instanties voor
gegevensbescherming binnen de Europese Economische Ruimte zijn hier verkrijgbaar.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten
willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Voorkeurscentrum. Veel van onze dochterondernemingen gebruiken een voorkeurscentrum waarmee u zich
kunt afmelden of kunt kiezen voor het ontvangen van berichten en communicatie van ons. U kunt uw
communicatievoorkeuren op elk gewenst moment selecteren of deselecteren via het webformulier dat door
die dochteronderneming wordt verstrekt.
Kinderen. De website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder en is dus niet
bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Ingram Micro vraagt of verzamelt geen persoonlijke gegevens van
kinderen onder de 18 jaar.
Niet traceren. Bepaalde webbrowsers en andere apparaten die u eventueel gebruikt om toegang te krijgen
tot de website, kunnen u toestaan om aan te geven dat u niet online 'getraceerd' wilt worden. Op dit moment
reageert de website niet op signalen inzake 'Niet traceren'. Wij wijzigen uw ervaring op de website, of wijzigen
de persoonlijke gegevens die wij via de website van u verzamelen, niet op basis van het feit of een dergelijke
voorkeur al dan niet wordt aangegeven.
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Uw privacyrechten in Californië. De California Consumer Privacy Act geeft inwoners van Californië bepaalde
rechten met betrekking tot het verzamelen van hun persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten:
•

•
•

Het recht om geïnformeerd te worden over (1) welke persoonlijke informatie wordt verzameld, (2) de
categorieën van bronnen waaruit persoonlijke informatie wordt verzameld, (3) het zakelijke of
commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie; (4) de categorieën
van derden waarmee we persoonlijke informatie delen; en (5) de specifieke stukken persoonlijke
informatie die we over de consument hebben verzameld;
Het recht om te verzoeken dat de verzamelde persoonlijke informatie wordt gewist; en
Het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie.

De Californische wet bepaalt ook dat inwoners van Californië het recht hebben om bedrijven te vragen hen
te vertellen hoe hun persoonlijke informatie is gedeeld met derden voor hun direct marketing doeleinden.
Er is een uitzondering op deze eis voor bedrijven die in hun privacybeleid een beleid hebben aangenomen
en bekendgemaakt dat inhoudt dat de persoonlijke gegevens van een persoon niet aan derden worden
bekendgemaakt voor Direct Marketing-doeleinden, indien die persoon gebruik heeft gemaakt van een
opt-out-mogelijkheid voor de bekendmaking van zijn of haar persoonlijke gegevens aan derden voor
dergelijke doeleinden. We hebben een beleid aangenomen dat u de mogelijkheid biedt om uw persoonlijke
gegevens niet te verstrekken aan derden voor direct marketing doeleinden en vallen dus onder deze
uitzondering.
Als u zich wilt afmelden voor het delen van uw persoonlijke informatie aan derden voor direct
marketingdoeleinden of als u op een andere manier gebruik wilt maken van uw rechten op grond van deze
sectie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het punt 'Vragen en contactgegevens'
hieronder.
Uw privacyrechten in de Europese Unie. Het controleorgaan voor persoonlijke gegevens die door ons worden
verwerkt, is de Ingram Micro dochteronderneming, in het land van de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland, die de persoonlijke gegevens verzamelt. Als u vragen hebt over de persoonlijke gegevens die
u bij de desbetreffende dochteronderneming hebt ingediend, kunt u contact opnemen met de relevante
dochteronderneming.
Gevoelige informatie. Tenzij wij het specifiek verzoeken of vragen, vragen wij u om ons geen gevoelige
persoonlijke gegevens te versturen en deze niet bekend te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras
of etnische afkomst, politieke meningen, religie of overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of
vakbondslidmaatschap) op of via deze website of anderszins. In die gevallen waar we u kunnen verzoeken
of u vragen om gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, doen we dit met uw uitdrukkelijke
toestemming.
Websites van derden. Naast toegang tot aanbiedingen, kan de website links naar andere websites en
webservices bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites en diensten en de
privacypraktijken van die websites en diensten kunnen afwijken van degene die in deze privacyverklaring
zijn beschreven. Als u persoonlijke gegevens op een van die andere websites of services ingeeft, wordt het
beheer van uw persoonlijke gegevens geregeld door het privacybeleid dat van toepassing is op die websites
en services. Ingram Micro moedigt u aan om het privacybeleid van elke website of webservice die u bezoekt,
zorgvuldig te lezen.
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Naleving. Ingram Micro zal een zelfbeoordelingsbenadering gebruiken om de naleving van deze
privacyverklaring te verifiëren en te controleren of de privacyverklaring accuraat is, de informatie die bedoeld
is om te worden gedekt omvangt, prominent weergegeven wordt, geïmplementeerd wordt en toegankelijk is.
Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens verwerkt of openbaar gemaakt werden in strijd met
deze privacyverklaring, moedigt Ingram Micro u aan om dit te melden door gebruik te maken van de
contactgegevens die in deze privacyverklaring verstrekt worden onder de onderstaande koptekst 'Vragen en
contactgegevens'. Ingram Micro zal eventuele klachten en geschillen betreffende het gebruik en
openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen op te lossen.
Herzieningen. Ingram Micro kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring, naar eigen goeddunken, herzien om
wijzigingen in onze zakelijke praktijken te weerspiegelen. Als we deze privacyverklaring herzien, zullen we
u op de hoogte brengen door de bijgewerkte privacyverklaring op deze website te plaatsen of door u per
e-mail een kennisgeving te sturen. Wijzigingen in de privacyverklaring zullen van kracht worden en gelden
voor de verzamelde informatie vanaf de datum dat Ingram Micro de herziene privacyverklaring op de website
plaatst. Als we vereist zijn via toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming om uw toestemming te
vragen voor veranderingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens in onze bijgewerkte
privacyverklaring, dan zullen wij dit doen.
7. Aanvullende talen
Deze privacyverklaring is verkrijgbaar in aanvullende talen. Om alle aanvullende talen te zien, raadpleegt
u de volledige lijst die beschikbaar is op de website op https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.
8. Vragen en contactgegevens
Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, het privacybeleid van Ingram Micro, het verzamelen
of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien of verwijderen,
neem dan contact met ons op: privacy@ingrammicro.com of met behulp van de contactgegevens die op
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx zijn vermeld. U kunt ook een verzoek indienen om uw
persoonlijke gegevens in te zien of te verwijderen door 1-888-914-9661 te bellen en PIN 374445 in te voeren.
U
kunt
contact
opnemen
met
Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.

onze

functionaris

inzake

gegevensbescherming
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