
Privacy beleid 

Spectrum Autostyling bvba hecht veel waarde aan de bescherming en het behoud van de privacy van 

onze bezoekers bij het bezoeken van onze site of het elektronisch communiceren met ons. Dit 

privacy beleid bevat een uitleg van wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die u ons wilt 

verstrekken of die wij van u verzamelen terwijl u deze site bezoekt. We werken dit beleid af en toe 

bij, dus stuur dit beleid van tijd tot tijd opnieuw. 

 

Informatie die we verzamelen 

Bij het runnen en exploiteren van deze website kunnen we bepaalde gegevens en informatie met 

betrekking tot u en uw gebruik van deze site verzamelen en verwerken. Deze gegevens en informatie 

worden hieronder gedetailleerd beschreven: 

1: Details van bezoeken aan onze website en de pagina's en bronnen waartoe toegang wordt 

verkregen, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens en andere 

communicatiegegevens die ons kunnen helpen bij het begrijpen hoe bezoekers deze website 

gebruiken. 

2: Informatie die bezoekers ons verstrekken als gevolg van het invullen van formulieren op onze 

website, bijvoorbeeld wanneer een bezoeker zich registreert voor informatie of een aankoop doet. . 

3: Informatie die aan ons wordt verstrekt wanneer onze bezoekers om wat voor reden dan ook 

elektronisch met ons communiceren. 

 

Gebruik van cookies 

Cookies worden soms gebruikt om de website-ervaring van een bezoeker van een website te 

verbeteren. We kunnen soms cookies op deze website gebruiken om verzamelde statistische 

informatie over de bezoekers van onze site en het gebruik dat onze bezoekers van de website maken 

vast te leggen. Wanneer deze informatie wordt verzameld, wordt deze door ons gebruikt om onze 

website te verbeteren en de bezoekerservaring verder te verbeteren en mogelijk te delen met 

adverteerders. Houd er rekening mee dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt 

vastgelegd. 

We kunnen de cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw algemene 

internetgebruik om ons verder te helpen bij het ontwikkelen of de website. Indien gebruikt, worden 

deze cookies automatisch naar uw computer gedownload. Dit cookiebestand wordt opgeslagen op 

de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde 

schijf van uw computer en vervolgens daar wordt opgeslagen en naar ons wordt overgebracht om 

ons te helpen onze website en de service die wij u bieden te verbeteren. 

Alle computers kunnen cookies weigeren. U kunt eenvoudig cookies van uw computer weigeren of 

verwijderen met behulp van de instellingen in het gedeelte Internetopties op het bedieningspaneel 

van uw computer. 

Onze adverteerders kunnen ook cookies op hun website gebruiken. We hebben hier geen controle 

over en u dient het privacy beleid van elke adverteerder die u bezoekt te bekijken als gevolg van een 

advertentie of een link op deze website. 

 

Gebruik van uw informatie 

De informatie die wij verzamelen, wordt voor eigen gebruik gebruikt bij het ontwikkelen van onze 

website. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden: 

1: om u informatie te verstrekken met betrekking tot onze website, producten of onze diensten die u 

bij ons aanvraagt. 

2: om u informatie te verstrekken over andere producten waarvan wij denken dat ze voor u 

interessant kunnen zijn. 



3: om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u. 

4: om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan onze website, inclusief verbeteringen 

en service- of productwijzigingen die van invloed kunnen zijn op onze website. 

Als u een bestaande klant bent, kunnen wij via onze website contact met u opnemen over informatie 

over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvoor u eerder interesse hebt getoond. 

Als u een nieuwe klant bent, nemen we alleen contact met u op wanneer u toestemming heeft 

gegeven en alleen op die manier waarvoor u toestemming hebt gegeven. 

Wij verzenden uw gegevens alleen naar derden (leveranciers) wanneer de bestelde goederen 

rechtstreeks naar u worden verzonden. 

 

Uw persoonlijke gegevens opslaan 

Informatie die we verzamelen kan soms worden overgedragen en opgeslagen buiten de Europese 

Unie om onze goederen of diensten aan u te leveren. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, 

gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We nemen altijd alle redelijke 

voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven en worden behandeld in 

overeenstemming met dit privacy beleid. 

Gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Details met 

betrekking tot transacties die op onze site zijn aangegaan, worden gecodeerd om de veiligheid ervan 

te waarborgen. 

De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig en daarom kunnen we de veiligheid 

van gegevens die ons worden verzonden niet elektronisch garanderen en daarom is de overdracht 

van dergelijke gegevens volledig op eigen risico. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of 

waar u hebt gekozen) zodat u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u 

verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. 

 

Uw informatie bekendmaken 

Indien van toepassing, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leden van onze 

groep. Dit omvat, indien van toepassing, onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en 

haar andere dochterondernemingen (indien aanwezig). 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken: 

1: Wanneer we een of al onze bedrijfsactiviteiten en / of onze activa verkopen aan een derde partij. 

2Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw informatie vrij te geven. 

3: om fraude te verminderen en kredietrisico's te minimaliseren. 

 

Contact met ons opnemen 

Als u vragen of vragen hebt met betrekking tot dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via  

Spectrum Autostyling bvba 
Kromme kamp 2 
3680 Maaseik 
Belgium 
 
Tel: +32 (0) 496 254486 

info@spectrumautostyling.com 
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