
            
Privacy Verklaring 

AIM Recycling Europe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de website van AIM Recycling Europe. Dit kan enkel doordat u de gegevens zelf hebt 
ingevuld op het contactformulier of het sollicitatieformulier. De gegevens ingevuld in één van 
de formulieren worden in geen enkele database bijgehouden, voor welke doeleinden dan 
ook. 

AIM Recycling Europe kan de volgende gegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer

AIM Recycling Europe verwerkt uw persoonsgegevens via de website verkregen enkel om 
telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk 
( per mail of per post ) te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. 
Uw persoonsgegevens verzameld via de website kunnen enkel gebruikt worden in het kader 
van het verwerken van uw vraag of sollicitatie. 

AIM Recycling Europe verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. De gegevens worden enkel verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijke 
omschreven en rechtvaardige doeleinden en worden niet langer bewaard dan strikt nodig. 

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
correctie of verwijdering sturen naar info@aimeurope.be. Verwijdering is enkel mogelijk als 
de wettelijke termijn van het bewaren van gegevens verstreken is. 

Er worden geen persoonlijke informatie in cookies bijgehouden tijdens het bezoek van onze 
website. 

AIM Recycling Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om alle misbruiken tegen te gaan. 
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