
Section 9. Privacy policy (opslag en gebruik persoonsgegevens) 

 

De Aviation Collectors Association ACA slaat namen, telefoonnummers, e-mailadressen van de 

klanten op voor administratieve en commerciële doeleinden. Ze worden uitsluitend gebruikt door 

ACA en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. Ze worden opgeslagen op eigen beveiligde 

servers van de ACA of die van een derde partij. De ACA zet zich in voor het behoud van de 

nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de klant. 

 

· Introductie: De Aviation Collectors Association (ACA) is verantwoordelijk voor bewaking en 

bescherming van de persoonsgegevens onder haar beheer. 

 

· Doel van het inzamelen van gegevens: De ACA verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van de 

klant om door de klant gevraagde producten of diensten te leveren en om de klant eventueel te 

voorzien van extra diensten of andere producten waarvan het bedrijf meent dat de klant er wellicht 

in geïnteresseerd kan zijn. In bepaalde gevallen zijn de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 

worden gevraagd evident zoals het verstrekken van naam, adres en betaalgegevens als onderdeel 

van het bestelproces, en wordt instemming van klant met het verzamelen van deze gegevens 

verondersteld.  

 

·     Toestemming: Kennis en toestemming zijn vereist voor de opslag, het gebruik of de 

openbaarmaking van persoonlijke gegevens, tenzij wettelijk vereist of toegestaan. Het verstrekken 

van persoonlijke gegevens aan de ACA is altijd de keuze van de klant. Echter, kan de beslissing van de 

klant om bepaalde informatie niet te verstrekken de mogelijkheid beperken om klant producten of 

diensten van het bedrijf te leveren. De ACA heeft geen toestemming nodig om informatie in te 

winnen of te gebruiken als voorwaarde voor de levering van een product of dienst, behalve wanneer 

deze toestemming vereist is om het product of dienst te kunnen leveren. 

 

·     Beperking opslag: De opslag van persoonlijke gegevens zal beperkt worden tot die gegevens die 

nodig zijn voor doeleinden zoals door de ACA aangeduid. Met toestemming van de klant, kan de ACA 

persoonlijke gegevens van de klant opvragen via telefoon, e-mail of internet. 

 

·     Beperking van het gebruik, informatieverschaffing en Retentie: Persoonsgegevens worden alleen 

gebruikt of verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de klant anders heeft 

ingestemd, of wanneer het wordt vereist of toegestaan door de wet. Persoonlijke gegevens zullen 

worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor zij werden verzameld of dat 

wettelijk vereist is. 

 

·     Nauwkeurigheid: Uiterste zorg wordt besteed om de opgeslagen persoonlijke gegevens correct, 

volledig en up-to-date te bewaren voor gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. De klant is zelf in de 

gelegenheid om zijn of haar gegevens in te voeren, aan te passen of onleesbaar te maken. In geval 



klant zijn of haar account evident onbruikbaar heeft gemaakt, heeft de ACA het recht om deze 

ontoegankelijk te maken of geheel te verwijderen. 

 

·     Het waarborgen van klanten gegevens: Persoonlijke gegevens zullen worden beschermd door 

daartoe geschikte veiligheidsmaatregelen. De ACA treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om 

ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen. 

 

·     Andere websites: ACA websites kunnen links bieden naar andere websites van derden die niet 

onder dit privacybeleid vallen. Hoewel de ACA er naar streeft om alleen naar websites te linken met 

hoge privacy-normen, zal dit privacybeleid niet langer van toepassing zijn zodra bezoekers de ACA 

websites verlaten. Bovendien kan de ACA niet verantwoordelijk gehouden worden voor de privacy 

praktijken van websites van derden. Daarom wordt bezoekers geadviseerd om de 

privacyverklaringen van dergelijke sites te onderzoeken om te weten te komen hoe deze omgaan 

met persoonlijke gegevens. 

 

·     Cookies: De websites van de ACA maken gebruik van cookies voor de navigatie en de voortgang 

van het winkel proces. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar 

klant kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 

cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de websites van 

de ACA, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser van de klant. 

 

Correspondentie: De ACA bewaart alle inkomende en uitgaande correspondentie per post of 

elektronische communicatie op eigen beveiligde servers. 


