PRIVACY VERKLARING

Onze gegevens en intentie.
Als eigenaar van deze website is Sj-Interio met zetel te Rijksweg 368 te 3630
Maasmechelen,verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bij Sj-Interio hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Deze behandelen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.
Wij doen er alles aan om de door ons verzamelde gegevens te beschermen tegen verlies,
publicatie, ongeoorloofd gebruik of vernietiging.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Wij verzamelen enkel de gegevens die wij van u ontvangen hebben of die we met uw
toestemming verzameld hebben.
Het betreft alle gegevens in functie van de door ons nog uit te voeren werken of gegevens
van de reeds uitgevoerde werken.
In ons databestand bewaren wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en
eventuele bestelbon, afleverbon en foto’s die gemaakt werden tot betrekking van de nog
te plaatsen of reeds geplaatste installatie.
Verder kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor marketing.
Deze gegevens worden door ons opgeslagen met als doeleind een betere service te
kunnen verlenen bij iedere volgende contactname.

Hoelang bewaren wij deze gegevens?
Uw gegevens worden door ons bewaard voor de periode die nodig is om de verwachte
dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren.

Kan u inzage krijgen in de opgeslagen gegevens?
U kan op ieder moment de door ons opgeslagen gegevens opvragen.
Dit kan eenvoudig per mail, mits toevoeging van uw identiteitskaart.
Verder kan u deze kosteloos laten aanpassen, verbeteren of zelfs verwijderen. Het laatste
echter onder voorbehoud dat alle contractuele verplichtingen vervuld zijn. En onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen die onze firma heeft tov de Belgische wetgeving
inzake het bewaren van boekhoudkundige gegevens.

Wie heeft er nog toegang tot uw gegevens?
Enkel de personen, werkzaam binnen onze organisatie, krijgen toegang tot uw gegevens
en dan nog beperkt tot de gegevens in functie van de door deze persoon uit te voeren
werkzaamheden binnen uw dossier.

Het achterlaten van cookies.
Onze site maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere ervaring te geven, wanneer u door onze site bladert.
Cookies en soortgelijke technologieën, laten echter niet toe om systematisch gegevens te
verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren.
Als gebruiker kan u cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die het
achterlaten van cookies verhindert.

Wijzigingen.
Sj-Interio heeft het recht om aanpassingen, verbeteringen of aanvullingen te doen aan
dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.
Deze versie is de laatste en werd opgesteld in mei 2018.

