
PRIVACYVERKLARING 
 
 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, strikt 
vertrouwelijk behandeld wordt. De verwerking van persoonsgegevens in onze firma gebeurt overeenstemmend met de toepasselijke EU- 
regelgeving vanaf 25 mei 2018. 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS: 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, eventueel ter zake de behandeling 
van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten 
gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
  
INVULLEN VAN FORMULIEREN VIA ONZE WEBSITE: 
Als u ons een e-mail stuurt, of het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als 
naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
  
GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS: 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, 
met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen 
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
  
GEBRUIK VAN COOKIES: 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met informatie dat een website op 
de computer van de bezoeker plaatst. Zolang het op uw computer staat zal uw browser dit bestand terugsturen naar de betreffende 
website bij elk volgend bezoek aan deze website. Cookies kunnen gebruikers identificeren en volgen bij het bezoeken en/of gebruiken van 
de website en de services die worden aangeboden. Bezoekers die wensen dat er geen cookies op hun computer worden geplaatst kunnen 
de instellingen van hun browser zo aanpassen dat er geen cookies worden aanvaard of enkel nadat de browser hiervoor toestemming 
vraagt aan, en krijgt van de bezoeker, met als gevolg dat de website of bepaalde delen hiervan niet of niet correct functioneren zonder het 
gebruik van cookies. 
  
UW RECHTEN: 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze 
laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens 
met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn 
persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: 
nico@debeuletechnics.be. 
  
DIRECT MARKETING: 
De klant heeft het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door 
het versturen van een e-mail aan  of per brief aan De Beule Technics, Zwaarveld 41a, 9220 Hamme. 
  
KLACHTEN: 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door De Beule Technics bvba, gelieve contact op te nemen 
met ons via: 
 
Brief aan het adres: 
De Beule Technics 
Zwaarveld 41a 
9220 Hamme (België) 
  
E-mail : info@debeuletechnics.be 
  
Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgehandeld wordt, 
kan u uw klacht melden aan:  
  
WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING: 
Deze privacyverklaring, die dateert van 22.05.2018, kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig de 
ontwikkelingen van de regelgeving weerspiegelt, evenals wijzigingen die kunnen optreden bij De Beule Technics bvba. De nieuwste 
toepasselijke versie zal beschikbaar zijn op onze website en we zullen u informeren over deze wijzigingen via onze website en andere 
media. 

 


