Privacy Policy
Leplae alarmsystemen , met maatschappelijke zetel te Hooiweg 16C, 2222 Itegem, België, in
de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen en inschreven onder nummer 0680.239.521RPR Mechelen is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de
website www.leplae-alarmsystemen.be .
Leplae alarmsystemen bevestigt dat zij de Belgische " Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens " naleeft, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de
" Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie" en andere toepasselijke
reglementen en wetten.

1. Persoonsgegevens die verzameld worden
Wanneer u onze website gebruikt om informatie te vinden over onze producten worden van u
geen enkele gegevens opgeslagen.
Slechts wanneer u ons contactformulier gebruikt , kunnen bepaalde persoonsgegevens
opgevraagd worden zoals naam of e-mailadres.
De persoonsgegevens die door u verstrekt worden zullen steeds volgens de wettelijke
verplichtingen en het hieronder geschreven beleid verwerkt worden.

2. Verwerking van de gegevens
2.1 Algemene doeleinden
Leplae alarmsystemen verzamelt enkel de noodzakelijke informatie om uw registratie te
kunnen verwerken.
De persoonsgegevens die Leplae alarmsystemen verzamelt worden opgeslagen in een
computerprogramma dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.
2.2. Direct marketing of mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval
meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van marketing of dergelijke.

3. Recht van toegang en verbetering
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te
verbeteren of te wijzigen en dit door het zenden van een e-mail aan info@leplaealarmsystemen.be.
U dient wel te weten dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens
die u meedeelt aan Leplae alarmsystemen.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die Leplae alarmsystemen
genoodzaakt ziet om een vlotte afhandeling van de vraag of het product te garanderen.

5. Recht van verzet
U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en
legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@leplae-alarmsystemen.be.

6. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Dit Privacy Beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het
Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
Voor geschillen die voortspruiten uit dit Privacy Beleid zijn uitsluitend de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
In geen geval kan Leplae alarmsystemen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een onrechtmatig of foutief gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.

8. Aanvaarding
Door de website te bezoeken aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacy Beleid en stemt u
ermee in dat Leplae alarmsystemen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in
overeenstemming met dit Privacy Beleid.

