
AVG / GDPR  
-Algemene verordening gegevensbescherming -General data 
Protection Regulation Gegevensbeschermingsmelding  
 
Wij, DEUTZ Benelux , beschouwen de bescherming van uw persoonlijke elektronische gegevens als 
een prioriteit en houden ons strikt aan de regels van de Europese Algemene verordening 
gegevensbeschermingswet. Elektronische gegevens worden door deze website alleen verzameld 
voor zover technisch vereist is. In geen geval zullen elektronische gegevens om welke reden dan ook 
worden verkocht of bekendgemaakt aan derden. Deze melding geeft een overzicht van hoe we de 
gegevens beschermen en welk soort gegevens voor welk doel worden verzameld.  
 

Gegevensverwerking op de websites van DEUTZ Benelux  
DEUTZ Benelux slaat automatisch informatie op in onze serverlogbestanden. De informatie die 
opgeslagen wordt op onze server is door uw browser aan ons overgedragen. De informatie die 
opgeslagen wordt is gegenereerd als gevolg van uw bezoek aan de DEUTZ Benelux –website (URL) en 
bestaat uit de volgende informatie:  

• Titel, taal en ID van de bezochte DEUTZ Benelux -website  

• URL van de bezochte DEUTZ Benelux -website  

• Datum en tijdstip van bezoek  

• Browsertype van de gebruiker  

• IP-adres van gebruiker  

• De ‘referer’ van de bezochte deutz.nl-website / deutz.be-website 
• DEUTZ Benelux wijst gegevens niet toe aan individuele personen. Er is geen vergelijking van deze gegevens met 

andere gegevens uit andere bronnen.  

 

Cookies  
De websites van DEUTZ gebruiken geen zogenaamde cookies.  
 

Recht op informatie  
Nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw exacte tijdstip van bezoek aan één van de DEUTZ 
Benelux -websites, onder vermelding van het IP-adres dat op dat moment aan uw computer is 
toegewezen, wordt u geïnformeerd over de gegevens die zijn opgeslagen tijdens uw bezoek aan een 
van de websites van DEUTZ Benelux Neem contact op met de webbeheerder van DEUTZ Benelux, 
(ictbenelux@deutz.com) in geval van vragen met betrekking tot de gegevens die zijn opgeslagen in 
onze serverlogbestanden als gevolg van uw bezoeken en omtrent informatie in e-mails die worden 
verzonden naar het e-mailadres van DEUTZ Benelux  
 

Verdere informatie  
We waarderen uw vertrouwen. Daarom willen we graag reageren op al uw vragen met betrekking tot 
de verwerking van uw elektronische gegevens. Als er nog vragen zijn die niet kunnen worden 
beantwoord door deze mededeling over elektronische gegevensbescherming of als u meer 
diepgaande informatie wenst, aarzel dan niet om onze webbeheerder (ictbenelux@deutz.com) aan 
te spreken.  



Google Analytics  
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden 
door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", 
tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website 
kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze 
website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar 
opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw 
gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om 
andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant 
te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google 
Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.  
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw 
browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van 
deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de 
gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van 
de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de 
plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).  
In het licht van de discussie over het gebruik van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen, 
willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" 
en daarom worden IP-adressen alleen ingekort om een direct begrip uit te sluiten persoonlijke 
referentie.  



Data Protection Notification  
We, DEUTZ Benelux, consider the protection of your personal electronic data as a priority and abide 
strictly by the rules of the Dutch Data Protection Act. Electronic data will be collected by this website 
only to the extent as technically required. In no case will electronic data be sold or disclosed to third 
parties for any reason.  
This notification provides an overview about how we safeguard this protection and which kind of 
data will be collected for which purpose.  
 

Data Processing on DEUTZ Benelux Websites  
DEUTZ Benelux automatically retrieves and saves, in our server log files, information which your 
browser transfers to us and also retrieves and saves such information which is generated in respect 
of the DEUTZ Benelux site (URL) that you enter. This information consists of:  

• Title, language and ID of the visited DEUTZ Benelux site  

• URL of the visited DEUTZ Benelux site  

• Date and time of visit  

• User's browser type  

• User's IP address  

• The referer of the visited deutz.nl-site / deutz.be-site 
 

DEUTZ Benelux will not attribute these data to individuals. There will not be any comparison of these 
data with other data from other sources.  
 

Cookies  
DEUTZ website does not use so-called cookies.  
 

Right to Information  
Upon your notification to us of your exact time of visit of any of the DEUTZ Benelux websites, also 
stating the IP address allocated to your computer at that time, you will be informed about the data 
which were saved during your visit to any of the DEUTZ Benelux sites. Please contact DEUTZ Benelux 
's web administrator (webmaster@dpspower.com) in case of queries related to the data which were 
saved in our server log files in respect of your visits and about information contained in any e-mails 
which will be sent to the aforesaid DEUTZ Benelux e-mail address.  
 

Further Information  
We value your trust. Therefore, we would like to respond to any of your queries in respect of 
processing of your electronic data. If questions remain which could not be answered by this 
Electronic Data Protection Notification or if you desire more in-depth information, please do not 
hesitate to address our web administrator (webmaster@dpspower.com).  



Google Analytics  
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that allow 
an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use 
of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. On behalf of the 
operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to 
compile reports on website activity and to provide other services related to website activity and 
internet usage to the website operator. The IP address provided by Google Analytics as part of 
Google Analytics will not be merged with other Google data.  
You can prevent the storage of cookies by a corresponding setting of your browser software; 
however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website 
to the fullest extent possible. In addition, you may prevent the collection by Google of the data 
generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as 
the processing of this data by Google by downloading and installing the plugin available under the 
following link : (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).  
In view of the discussion about the use of analysis tools with full IP addresses, we would like to point 

out that this website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp ()" and therefore IP 

addresses are only shortened processed in order to exclude a direct personal reference. 


