PRIVACYVERKLARING REPRO ZAMAN BV
Repro Zaman hecht belang aan uw privacy. Lees deze privacy policy door om meer te weten te komen over de manier
waarop wij persoonsgegevens inzamelen en verwerken op deze website. In elk geval handelt Repro Zaman steeds in
overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich
enkel tot uw e-mailadres.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Repro Zaman bvba, Nobels-Peelmanstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, België.ë.
Kennnisname
U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Repro Zaman (brief of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing,
zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden verwijderd.
Cookies
Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst
dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst,
aan de bezoekers te kunnen aanbieden.
Repro Zaman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt,
kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Veiligheid
Repro Zaman verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
Persoonsgegevens die wij verwerken
•

Voornaam

•

Achternaam

•

Bedrijfsnaam

•

E-mailadres

•

Telefoonnummer

•

Adresgegevens

•

Locatiegegevens

•

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

•

IP-adres

•

Internetbrowser en apparaat type

(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Waarom we gegevens nodig hebben
Repro Zaman verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•

Verzenden van onze nieuwsbrief

•

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•

Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden

•

De communicatiepartners van Repro Zaman analyseren uw gedrag op de website om daarmee
onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@reprozaman.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze
kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Repro Zaman zal
zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Toestemming
Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van
uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
“Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze bestanden. U kan van deze
persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Repro Zaman en ze, indien nodig, doen verbeteren of
verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw
verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden verwijderd.
Repro Zaman behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst
gewijzigd en herzien op 27/1/2020.

