Privacy Policy
Privacy - GDPR
Van Looy Lucien bvba is gevestigd te Spalbeekstraat 142 3510 Kermt en ingeschreven bij de
KBO onder nummer BE 0809 146 086.
We hechten heel veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Hiervoor
namen we alvast volgende maatregelen en gaan ons houden aan volgende afspraken om uw
gegevens te beheren.

HTTPS
onze websites en webshop zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Dit is een beveiligde verbinding
d.m.v. encryptie tussen uw verbinding en onze webshop en bijhorende formulieren. Alzo kan er
tijdens het invullen van uw gegevens op onze webshop – website niets onderschept worden
door derden.

Formulieren
Volgens GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), mogen we u niet meer
regelmatig mailen – nieuwsbrieven of e-mail marketing sturen, zonder uw voorafgaandelijke
goedkeuring. De info die u invult via ons contact formulier of die u ons bezorgd via mail (naam,
adres, telefoon, e-mailadres, enz.) wordt daarom dus enkel gebruikt om u informatie te
bezorgen, offertes te maken of voor facturatie. Deze info wordt niet gebruikt voor
nieuwsbrieven, tenzij we u hiervoor vooraf uitdrukkelijk uw toestemming hebben gevraagd en
we deze toestemming schriftelijk verkregen.
Via ons contactformulier vragen we naam, e-mailadres op om uw vraag/opmerking te kunnen
beantwoorden. Uw gegevens worden maximaal 30 dagen in onze database bijgehouden,
alvorens dat deze automatisch verwijderd worden.

Backup & Hosting
We bewaren al uw gegevens zorgvuldig op een veilige en versleutelde manier op onze eigen
server of op de servers van onze webshops. De software en beveilingsupdates van deze servers
worden continu up to date gehouden.

Uw gegevens
Indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen, dan volstaat het om dit ons via het
contactformuiler op onze shops of website dit te laten weten. We gaan dan zo snel mogelijk uw
gegevens aanpassen. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Deze website gebruikt volgende cookies:
§

Drupal Toolbar Collapsed

§

Drupal Has_JS

§

Google Analytics

§

Doubleclick: Google Ads
Lees ons cookiebeleid.

Google Analytics
Van Looy Lucien bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Looy Lucien bvba bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn.
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. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Van Looy Lucien bvba 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.
Van Looy Lucien bvba heeft hier geen invloed op.
Van Looy Lucien bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Looy Lucien bvba
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

