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1. Informatieverzameling 

Wij verzamelen informatie wanneer u zich op onze site registreert in het kader van een contact- 
of aanvraag van een tankkaart. Deze informatie bevat uw naam, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer, de organisatie waartoe u behoort en het onderwerp van uw vraag; dat is ook 
het geval voor uw IBAN- en BIC-nummers, die nodig zijn voor de betalingen die u bij ons 
uitvoert en alle gegevens die hiermee samenhangen (data, tijden, plaatsen, omvang, aard, 
kosten van deze transacties).
Daarnaast kunnen we automatisch informatie registreren van uw computer en browser, inclusief
uw IP-adres, software en hardware, en de pagina die u opvraagt voor statistische doeleinden.

2. Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan gebruikt worden voor:

 Het personaliseren van uw ervaring en het beantwoorden van uw individuele 
verzoeken in het kader van onze commerciële relatie

 Het verbeteren van onze website en de wijze waarop relevante informatie wordt 
verzameld.

 Het verbeteren van onze klantenservice en het behandelen van uw zorg- en 
informatiebehoeften

 een contactname via e-mail

3. Privacy van de online handel 

Wij zijn de enige eigenaars van de informatie, verzameld op de websites
www.geccar.net
www.q8lux.lu
 
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of doorgegeven 
aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve indien nodig 
om te reageren op een verzoek en/of een transactie, zoals bijvoorbeeld om een bestelling te 
verzenden of een partnerschap te ontwikkelen of op te zetten in dezelfde sector van de 
wederverkoop van brandstoffen of de voortzetting van de activiteiten.
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4. Bekendmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan 
derden. Dit geldt niet voor derde vertrouwde partijen die ons helpen onze website te beheren of 
onze zaken te behartigen, zolang zij ermee instemmen om deze informatie vertrouwelijk te 
behandelen.
Wij zijn van mening dat het nodig is om informatie te delen om onwettige activiteiten, 
verdenkingen van fraude, situaties waarin de fysieke veiligheid van een persoon in gevaar kan 
komen of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of op te 
treden of wanneer de wet het vereist.
Niet-particuliere informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing- of 
reclamedoeleinden of voor ander gebruik.

5. Bescherming van informatie

Wij nemen verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke 
gegevens te waarborgen. Wij gebruiken de modernste encryptie om gevoelige informatie die 
online wordt verzonden en opgeslagen te beschermen. Wij beschermen uw informatie ook 
offline. Alleen die medewerkers die specifiek werk verrichten (bijvoorbeeld facturatie of 
klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Computers en 
servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, staan in een 
beveiligde omgeving.
Gebruiken we cookies?  Ja, dat zouden we kunnen doen.
Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren regelmatige bezoekers. Onze
cookies verbeteren onder andere de gebruikerservaring door die af te stemmen op de 
interesses. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijk 
identificeerbare informatie op onze site.

6. Uitschrijven

Wij gebruiken uw e-mailadres om u informatie en updates te sturen over uw bestellingen, uw 
transacties, occasioneel bedrijfsnieuws, informatie over gerelateerde producten en diensten, 
enz. 
Indien u zich op welk moment dan ook wenst uit te schrijven en niet langer e-mails wenst te 
ontvangen, vindt u hiertoe onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies.
Het enige wat u hoeft te doen, is een e-mail te sturen naar info@geccar.net 
met vermelding van uw wens om zich uit te schrijven
 

7. Toestemming

Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met ons privacybeleid.
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