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Privacy Statement
mFLOR International BV (“mFLOR”) statutair gevestigd in Twello en 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08179562, wil u 

als gewaardeerde bezoeker van onze website www.mflor.com graag 

informeren over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens 

en cookies.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoonsgegeven kan 
dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een 
geboortedatum, postcode met huisnummer of een IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt mFLOR en waarom?
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan 
ons heeft verstrekt. Denk hierbij aan de situatie dat u op de website 
uw gegevens verstrekt omdat u van ons een brochure wilt ontvangen, 
omdat u een vraag wilt stellen of omdat u bijvoorbeeld een staal wenst 
te ontvangen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel 
waarvoor wij deze hebben gekregen. Dus, indien u zich bijvoorbeeld 
aanmeldt om een brochure te ontvangen zullen wij uw (e-mail)adres 
dus gebruiken om u de brochure toe te sturen. Daarnaast kunnen we 
uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden, en te 
informeren, over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Welke rechten heeft u betreffende uw persoonsgegevens?
Als u besluit dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen over 
onze nieuwe producten en/of diensten, dan kunt u dat eenvoudig 
kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of onderaan de 
betreffende mailing van mFLOR de link te gebruiken die u in staat stelt 
om u eenvoudig af te melden. Tevens heeft u het recht om ons inzage 
te verzoeken in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of 
te verwijderen. Onze contactgegevens staan onderaan dit Privacy 
Statement.

De door mFLOR gebruikte Cookies

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de 
apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, 
telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of 
opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de 
gebruiker.

Welke Cookies gebruikt mFLOR?
Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Wel maken 
wij gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van 
onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze 
gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website 
verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform 
haar eigen voorwaarden (google.com). Let op dat deze informatie 
regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Daarnaast hebben wij social media buttons van Facebook, Instagram 
en Pinterest op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze 
website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien 
u via de betreffende button(s) doorlinkt naar de website van Facebook, 
Instagram of Pinterest, worden er door deze platforms cookies 
geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze 
buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy 
en/of cookie statement van facebook.com , instagram en pinterest.com. 
Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben 
daar geen invloed op.

De regelgeving op het gebied van privacy (bescherming 
persoonsgegevens inclusief gebruik van Cookies) verandert met 
enige regelmaat. Het is daarom verstandig om dit Privacy Statement 
regelmatig te bekijken.

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement wilt u zich dan bij 
ons melden? U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: 
privacy@mflor.com.
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mFLOR International BV (“mFLOR”), having its statutory registered
office in Twello, the Netherlands, and registered in the business 
register under number 08179562, would like to inform you as a visitor 
to our website at www.mflor.com about the manner in which we deal 
with personal data and cookies.

What is personal data?
Personal data is any information concerning an identified or identifi-
able natural person. Personal data may therefore comprise a name or 
telephone number, but also date of birth, postcode and street number 
or an IP address.

What personal data does mFLOR process and why?
We will process your personal data if you yourself provide it to us, 
for example when you provide information on this website because 
you would like to receive a sample or ask us a question. We process 
personal data for the purpose for which we receive it. So, if you register 
to receive a sample for instance, we will use your address to send you 
the sample. To offer you the best possible service, your details will be 
forwarded to our distribution partner, who may contact you concern-
ing your sample request. In addition, we may use your personal data 
to keep you up-to-date and to inform you about our products and/or 
services (new or otherwise).

What rights do you have in relation to your personal data?
If you decide that you do not wish to receive any information from us 
concerning our new products and/or services, you may simply notify 
us of this by sending us an email message or by using the link at the 
bottom of the relevant mailshot message from mFLOR to easily unsub-
scribe. In addition, you are entitled to ask us to allow you to inspect 
your personal data, to correct it or to remove it. Our contact details 
may be found at the end of this Privacy Statement.

The cookies which mFLOR uses

What are cookies?
Cookies are small files which a website publisher places on a visitor’s 
device, for example, a computer, smartphone or tablet. Cookies may be 
used to collect or store information about a user’s visit to a website or 
about the user themselves (or their device).

What type of cookies does mFLOR use?
We do not use so-called tracking cookies. However, we do use Google 
Analytics cookies in order to be able to monitor and analyse the use 
of our website. It is possible for us to continue to improve our website 
with the aid of this information concerning its use. Google also uses 
such data in accordance with its own policies. Please note that that 
information may change regularly. mFLOR does not have control over 
that.

In addition, we have also placed Facebook, Instagram, LinkedIn and 
Pinterest social media buttons on our website, which enable you to 
search for or share information from our website through those social 
media platforms. If you click on such a button to go to the Facebook, 
Instagram, LinkedIn or Pinterest website, those platforms will also 
place cookies. Please consider this before you click on any of those 
buttons. For more information about those cookies please consult 
the relevant privacy and/or cookie statement at Facebook, Instagram, 
LinkedIn and/or Pinterest. Please note that those statements may 
change regularly. mFLOR does not have control over that.

The regulations governing privacy (the protection of personal data, 
including the use of cookies) changes quite regularly. It is therefore 
wise to view this Privacy Statement regularly.

If you have any questions concerning this privacy statement, could you 
contact us using the e-mail address privacy@mflor.com
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