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Onze firma zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Daarom
vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens
omgaan in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming AVG ( GDPR ).
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de bezoeker van de
website achterlaten. Telkens wanneer u onze website bezoekt en u ons uw gegevens
vrijwillig verstrekt, gaat u akkoord met onze verzameling ervan. Zo stemt u er mee in emails te ontvangen of dat er op een andere manier met u contact wordt opgenomen.
Wij kunnen zowel persoonlijke als niet persoonlijke informatie verzamelen. De bewaarde
gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.
Voor het gebruik van uw gegevens treedt de firma op als verantwoordelijke. Wij hebben
niet de intentie uw persoonlijke gegevens te verhandelen, verkopen, verhuren of te delen
zonder uw persoonlijke toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegeven delen met
leveranciers die services voor onze firma uitvoeren als u uw gegevens vrijwillig
achterlaat. Initieel verwerken deze uw gegevens om hen in staat te stellen de diensten te
verlenen die zij leveren voor de firma. Bepaalde externe dienstverleners zoals
betalingsverwerkers en transporteurs hebben echter hun eigen privacybeleid waarvoor
onze firma niet aansprakelijk kan worden gesteld.
U hebt steeds het recht om te voorkomen dat wij nog verder contact met u opnemen
voor marketingdoeleinden.
Door de service te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
De firma behoudt zich het recht zijn beleid op elk moment te wijzigen. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om wijzigingen van dit privacybeleid te bekijken.
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of uw toestemming voor het verder verzamelen,
gebruiken of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wil intrekken, neem dan contact op
door ons een e-mail te sturen naar secretariaat@bvmvamor.be
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