
Privacyverklaring  

Het belang dat wij aan online privacy hechten 

Uw recht op privacy is belangrijk.  Bij Trimble geloven wij dat persoonlijke informatie die u online met ons 
deelt alleen dient te worden gebruikt om ons te helpen u de hoogste kwaliteit producten, diensten en 
ondersteuning te bieden. Met deze Privacyverklaring willen wij u wijzen op de manier waarop op Trimble 
websites met informatie wordt omgegaan, zoals welke informatie wordt verzameld en gevolgd, hoe die 
informatie gebruikt wordt en met wie die informatie wordt gedeeld. Wij kunnen onze Privacyverklaring van 
tijd tot tijd bijwerken, om aan te sluiten bij veranderingen in onze bedrijfsvoering en om u beter van dienst 
te zijn. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele 
wijzigingen. 

Deze Privacyverklaring geldt voor de bedrijfswebsites van Trimble. Deze websites worden geëxploiteerd 
door Trimble Inc. vanuit haar vestigingen. Het is mogelijk dat sommige van onze dochtermaatschappijen 
of programma's hun eigen afwijkende beleid hebben. Wij adviseren u dit privacybeleid te lezen alsmede 
dat van alle websites die u bezoekt. 

Toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken en over te dragen 

Wanneer u persoonsgegevens via de Trimble websites invoert, stuurt u deze gegevens naar ons (Trimble 
Inc.) in de Verenigde Staten. Wij zullen uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en overdragen in 
overeenstemming met deze Privacyverklaring, maar mogelijk niet in overeenstemming met de wetgeving 
van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent.  Door uw persoonsgegevens via een Trimble website in 
te voeren, stemt u ermee in dat Trimble uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en overbrengt 
naar onze bedrijfsdatabases en andere opslagplaatsen, ongeacht waar die zich bevinden, voor de 
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en in overeenstemming met het beleid dat in deze 
Privacyverklaring is uiteengezet. 

Soorten gegevens die online worden verzameld 

U kunt door de meeste van onze websites browsen zonder enige persoonlijke informatie in te voeren. In 
dat geval wordt alleen algemene, niet persoonlijk identificeerbare informatie die Trimble vastlegt bij elk 
bezoek aan een site, zoals de Internet service provider, het type besturingssysteem/browser en de 
geopende pagina's, verzameld. Dit betekent dat de sessie van een gebruiker wel wordt gevolgd, maar dat 
de gebruiker niet individueel wordt geïdentificeerd.  

Er zijn echter momenten dat wij of onze zakenpartners (zoals onze externe dienstverleners zoals 
verderop vermeld) informatie van u nodig kunnen hebben.  

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ons persoonlijke informatie te verschaffen wanneer u:  

• sommige van onze websites, bijvoorbeeld http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx, 
benadert of u voor toegang registreert 

• producten of diensten aanschaft  
• zich registreert als gebruiker van Trimble producten  
• materialen, klanten- of andere service en product ondersteuning, reparatie of upgrades aanvraagt  
• zich inschrijft voor nieuwsbrieven en online diensten  
• meedoet aan door Trimble gesponsorde wedstrijden, verlotingen of andere acties  
• een gebruikersprofiel aanmaakt om in de toekomst informatie, speciale aanbiedingen en 

berichten te ontvangen  
• solliciteert naar een openstaande vacature bij Trimble  
• zich registreert voor een Trimble Dimensions gebruikersconferentie.  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


Op dergelijke momenten kunt u gevraagd worden contact- en factureringsgegevens in te voeren (bijv. uw 
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard nummer en einddatum), alsmede informatie over 
het aangeschafte product of de dienst (bijv. productnaam, serienummer, klantnummer, productversie). 
Demografische of andere persoonlijke informatie kan ook worden gevraagd, maar het invoeren van 
dergelijke informatie is optioneel. Door de informatie aan Trimble te verstrekken, stemt u ermee in dat wij 
deze informatie naar onze bedrijfsdatabases en andere opslagplaatsen overbrengen, ongeacht waar die 
zich bevinden.  

Gebruik van gegevens  

Trimble gebruikt persoonlijke gegevens die op haar websites verzameld zijn voor het doel waarvoor deze 
gegevens gevraagd zijn, of zoals nodig of toegestaan door de toepasselijke wetgeving (in sommige 
rechtsgebieden moeten wij bijvoorbeeld facturen bewaren op grond van de belastingwetgeving).  Wij 
kunnen de informatie die u levert ook gebruiken om u later te informeren over nieuwe ontwikkelingen met 
betrekking tot de producten en diensten die u hebt aangeschaft, of om u te informeren over nieuwe 
producten, speciale aanbiedingen en diensten die door Trimble, haar dochterondernemingen en 
gelieerde ondernemingen ("Trimble ondernemingen") of zakenpartners worden aangeboden.  Het is van 
belang dat u weet dat u ervoor kunt kiezen geen verdere informatie van Trimble meer te ontvangen, zoals 
verderop uitgebreider wordt beschreven. Wij gebruiken niet-persoonlijke informatie om data van 
verkooptrends te analyseren met betrekking tot geografie, tijd en demografie. 

Specifieke gebruik van persoonlijke informatie dat afwijkt van deze Privacyverklaring (indien van 
toepassing) kan te vinden zijn in de gebruiks- of servicevoorwaarden of het privacybeleid dat geldt voor 
een specifieke dienst, wedstrijd of actie. Voor zover u wordt gewezen op mogelijke gebruik van uw 
persoonlijke gegevens dat afwijkt van deze Privacyverklaring gedurende uw serviceovereenkomst met 
ons of deelname aan een bepaalde wedstrijd of actie, heeft het gebruik van informatie zoals beschreven 
in die overeenkomst, wedstrijd of actie voorrang boven deze Privacyverklaring.  Lees de 
gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden en het privacybeleid die gelden voor de dienst(en) die u hebt 
aangeschaft of de wedstrijd of actie waarvoor u zich hebt ingeschreven of waar u aan deelneemt a.u.b. 
aandachtig. 

Met wie delen wij informatie? 

In haar normale bedrijfsuitoefening zal Trimble uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet verkopen, 
verhandelen of verhuren aan anderen zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Trimble kan de 
persoonsgegevens die u online invoert delen met Trimble ondernemingen en op de wijze zoals hieronder 
beschreven:  

• Gelieerde maatschappijen en zakenpartners. Wij werken samen met gelieerde ondernemingen 
en zakenpartners die namens ons handelen voor het gebruik zoals hierboven beschreven. Een 
externe dienstverlener zoals hieronder vermeld kan bijvoorbeeld een online dienst van Trimble 
hosten, of creditcard transacties afhandelen. Als een gelieerde onderneming of een van onze 
zakenpartners betrokken is bij een transactie met u, dan kunnen wij persoonlijk identificeerbare 
informatie met betrekking tot deze transactie delen. 
   

• Trimble geautoriseerde dealers en distributeurs.  Wij werken met en via leden van ons 
distributiekanaal om klanten en potentiële klanten van productinformatie te voorzien en 
klantenservice te bieden. Trimble kan bijvoorbeeld de contactgegevens van een potentiële klant 
naar een door Trimble geautoriseerde dealer doorsturen, zodat die kan reageren op een vraag 
van een klant over Trimble producten. Of Trimble kan dergelijke contactgegevens doorsturen om 
een door Trimble geautoriseerde dealer in staat te stellen product updates naar klanten te 
versturen. Trimble eist dat haar dealers en distributeurs persoonlijke gegevens van klanten of 
potentiële klanten die aan hen overhandigd zijn als vertrouwelijk behandelen.         
   



• Agenten.  Wij gebruiken agenten om voor ons als tussenpersoon op te treden. Een agent kan 
bijvoorbeeld orders vervullen, ondersteuning leveren, of wedstrijden organiseren. Agenten krijgen 
alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren en Trimble eist 
van haar agenten dat zij persoonlijk identificeerbare informatie die aan hen is overhandigd als 
vertrouwelijk behandelen.  
   

• Fusies en reorganisaties.  In geval van een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, overname of 
verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen door Trimble buiten de normale bedrijfsuitoefening, 
kunnen gegevens van klanten aan derden worden overgedragen.  
   

• Andere situaties. Ten slotte kan Trimble persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer 
wij, in goed vertrouwen, geloven dat die vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) ons te 
houden aan de wet, (ii) de voorwaarden van onze overeenkomsten met gebruikers uit te voeren 
of toe te passen (bijv. gebruiksvoorwaarden van Trimble websites), of (iii) om de rechten, 
eigendom of veiligheid van Trimble, onze website gebruikers of anderen te beschermen.  
   

Bepaalde gespecificeerde externe dienstverlener(s) 

De volgende externe dienstverleners verzamelen informatie via onze websites:  

• Wanneer u onze producten en diensten via een webwinkel aanschaft, worden uw contact- en 
factureringsgegevens verzameld door Wells Fargo Merchant Solutions. Voor een complete 
beschrijving van de uitgebreide procedures over privacybescherming van en het 
beveiligingssysteem van Wells Fargo kunt u Wells Fargo Privacy Verklaring raadplegen op: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml. 
     

• http://www.verisign.com  
Trimble gebruikt VeriSign, Inc. voor de verwerking van creditcard transacties in de Trimble Store. 
Trimble geeft aan VeriSign de naam van de klant en zijn creditcard gegevens door. Voor meer 
informatie over VeriSign kunt u haar website bezoeken op 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Koppelingen 

Onze websites kunnen koppelingen (links) naar andere websites bevatten. Wanneer u de website van 
een derde partij bezoekt, ook al bevat die het Trimble logo en inhoud met betrekking tot de producten en 
diensten van Trimble, moet u begrijpen dat die website onafhankelijk van Trimble is.  Wij hebben geen 
controle over het privacybeleid voor sites van derden. Als u op een banner advertentie of koppeling naar 
de site van een derde doorklikt en uw gegevens invoert, geldt voor u het privacybeleid van die derde 
partijen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid of de acties van 
derden. Een koppeling naar de website van een derde houdt geen goedkeuring van die site in. 

Keuze 

Trimble zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die aan ons verstrekt is online delen, behalve 
zoals hierboven vermeld, zonder u in de gelegenheid te stellen in te stemmen met, of af te zien van 
dergelijke bekendmaking. Wanneer u een bestelling plaatst van Trimble producten, u als gebruiker van 
Trimble producten, diensten of acties registreert, of wanneer u een gebruikersprofiel invoert, wordt u in de 
gelegenheid gesteld ons te laten weten of u in de toekomst informatie, speciale aanbiedingen of berichten 
via e-mail wilt ontvangen. Alle ongevraagde e-mail marketing- en aanbiedingsberichten bieden u de 
mogelijkheid toekomstige berichten te weigeren. Bovendien kunt u er op elk moment voor kiezen om 
dergelijke informatie niet meer van Trimble te ontvangen, door een verzoek te sturen naar 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
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privacy@Trimble.com. Trimble zal haar uiterste best doen dergelijke aanvragen zo spoedig mogelijk te 
behandelen. 

Cookies en opties voor het bepalen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die in uw browser en op de vaste schijf van uw computer worden 
opgeslagen. Sommige Trimble pagina's gebruiken cookies, verzonden door Trimble of haar externe 
agenten, om u beter van dienst te kunnen zijn bij uw volgende bezoek aan de site. Als u geen cookies 
wenst te ontvangen, hebt u de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd 
voordat u cookies accepteert of dat u deze geheel geweigerd worden. Als u dat doet, zullen bepaalde 
delen van sommige sites echter mogelijk niet correct functioneren. 

Wees u ervan bewust dat als u vrijwillig persoonlijke informatie online en in een publieke omgeving 
bekendmaakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Wij controleren de acties 
van onze bezoekers en geregistreerde gebruikers niet. Wanneer u persoonlijke informatie opgeeft in een 
review, bulletin board of ander publiek toegankelijk deel van een Trimble website, doet u dat op eigen 
risico en u begrijpt dat de door u ingediende informatie kan worden verzameld en door anderen gebruikt 
om u ongevraagde berichten of advertenties toe te sturen, of voor andere doeleinden. Bedenk dat de 
bescherming van uw privacy bij u zelf begint. U bent alleen zelf verantwoordelijk voor het geheim houden 
van een wachtwoord dat u gebruikt en u moet altijd voorzichtig en verantwoord te werk gaan wanneer u 
online informatie prijsgeeft. Ofschoon wij commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om de 
privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen transmissies via het Internet niet absoluut 
veilig worden gemaakt. Trimble aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het lekken van informatie door 
fouten in transmissies of acties van onbevoegde derden. Trimble kan de veiligheid van informatie die u 
naar ons of vanaf onze diensten verzendt niet verzekeren of garanderen. 

Uw gegevens bekijken of corrigeren  

U kunt op de volgende wijze toegang tot- of correctie vragen van uw persoonlijk identificeerbare 
gegevens die wij verzamelen en in opvraagbare vorm bewaren:  

1. Neem contact op met de Privacy Program Manager van Trimble via privacy@Trimble.com voor 
algemene vragen, of de Human Resources afdeling van Trimble via HR_HELP@Trimble.com 
voor vragen m.b.t. online ingediende CV's, door een gedetailleerd bericht te sturen waarin u uw 
verzoek uitlegt, met eveneens vermeld:  

 Uw complete contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)  

 Details van het verzoek (bijv. veranderen van het e-mailadres, uitschrijven van 
een nieuwsbrief, herzien van persoonlijke gegevens, enz.). Wij vragen u zeer 
specifiek te zijn over de redenen voor uw verzoek.  

2. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw 
identiteit te controleren alvorens u toegang tot informatie te geven of correcties in te voeren.  

3. Wij stellen geen frequentie- of vergoedingslimieten aan de mogelijkheid om uw informatie in te 
zien, maar wij behouden ons wel het recht voor om onredelijke verzoeken om toegang tot 
informatie en correctie af te wijzen. Als van dit recht gebruik wordt gemaakt, zullen wij u 
informeren over de redenen waarom uw aanvraag is afgewezen en aan u op te hoogte brengen 
van een proces voor het oplossen van geschillen, indien u daarvan gebruik wenst te maken.  

4. Als de informatie waar toegang voor wordt gevraagd niet in opvraagbare vorm wordt bewaard, 
zullen wij uitleggen waarom deze informatie niet toegankelijk is en hoe dit type informatie wordt 
verzameld en gebruikt.  

5. Als de informatie waar toegang voor wordt gevraagd in opvraagbare vorm wordt bewaard, zullen 
wij binnen tien werkdagen op uw aanvraag reageren. Toegang tot de informatie zal worden 
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geleverd in de vorm van een bekendmaking en u zult geen directe toegang, online of offline, tot 
onze databanken krijgen.  

Contact met ons opnemen 

Als u een verzoek of vraag in samenhang met deze Privacyverklaring hebt, kunt u contact met ons 
opnemen via privacy@Trimble.com. 

Officiële taal.  De officiële taal van deze Privacyverklaring is Engels.  Ten behoeve van interpretatie, of in 
geval van een conflict tussen de Engelse versie en een versie van deze Privacyverklaring in een andere 
taal, is de Engelstalige versie doorslaggevend. 
 
Herzien op 28 november 2016 
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