Wat betekent dit?

Om gepersonaliseerde commerciële berichten aan u te kunnen sturen, zullen we profielen creëren en uw
interactie met ons analyseren. Hiervoor kijken we naar uw persoonlijke gegevens, zoals:
uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en fysieke adres;
uw voorkeuren en interesses, zoals u actief met ons hebt gedeeld, maar ook die afgeleid zijn van uw
geregistreerde interacties met AkzoNobel-websites en -apps (waarvoor we mogelijk gebruik maken
van cookies);
uw aankoopgeschiedenis, zowel online (als u uw aankopen koppelt aan uw profiel) en offline (bij het
maken van een offline aankoop); en
de links waarop u klikt in onze e-mails.
Op deze manier leren we wat uw interesses zijn en kunnen wij ervoor zorgen dat wij u de informatie en
promoties aanbieden waar u de meeste belangstelling voor hebt. Wij kunnen u ook vragen naar uw mening
over onze producten en diensten.
Als u geen berichten meer wilt ontvangen of als u zich van een bepaalde vorm van communicatie met ons
wilt afmelden (bijvoorbeeld SMS, e-mail of gewone post), volg dan de stappen in die specifieke
communicatie.
Lees voor meer informatie ons complete privacyverklaring [1]
close

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Ontdek decoratietrends en -ideeën in onze nieuwe maandelijkse nieuwsbrief

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door AkzoNobel, met inbegrip van andere

bedrijven binnen de AkzoNobel Group en entiteiten die namens hen optreden.
Vink aan om akkoord te gaan met het privacybeleid.

Ik stem ermee in dat ik de gepersonaliseerde nieuwsbrief van Flexa ontvang, dat ik word geïnformeerd over
producten (en diensten) van AkzoNobel, met inbegrip van andere bedrijven binnen de AkzoNobel Group...
Lees verder . Lees meer over evenementen en acties (waaronder aanbiedingen en kortingen), waartoe
AkzoNobel mijn persoonlijke gegevens kan analyseren, met inbegrip van de voorkeuren die ik aan
AkzoNobel heb doorgegeven, mijn online- en offline gedane aankopen en mijn geregistreerde gebruik van
websites en apps van AkzoNobel. AkzoNobel kan per post contact met mij opnemen of via e-mail, sms,
apps, sociale media of andere communicatiekanalen die door mij beschikbaar zijn gesteld. Wat betekent dit?
Selecteer het vakje om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Abonneren
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen wij u naar onze
privacyverklaring.
Links
[1] https://www.flexa.nl/nl/privacybeleid

