
PRIVACYBELEID 

Inleiding 
Bij de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk om bijzondere 
aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy. Daarom respecteren wij de 
vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wij verzamelen.


Verzameling van persoonlijke informatie 
Wij verzamelen de volgende informatie:

-Naam

-Voornaam

-E-mail adres

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld door middel van formulieren en 
door de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals beschreven in de 
volgende sectie, cookies en/of logboeken om informatie over u te verzamelen.


Vormen en interactiviteit: 
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren, namelijk:

contactformulier

Wij gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

-Contactgegevens

Uw informatie wordt ook verzameld door de interactiviteit die tussen u en onze website als volgt 
tot stand kan komen:

-Contactgegevens

Wij gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

-Correspondentie


Recht van verzet en intrekking 
Wij verbinden ons ertoe u het recht te geven om bezwaar aan te tekenen tegen uw persoonlijke 
gegevens en u het recht te ontzeggen deze niet te verstrekken.

Het recht van verzet wordt gedefinieerd als de mogelijkheid die aan de internetgebruiker wordt 
geboden om te weigeren dat zijn persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde 
doeleinden die worden vermeld op het moment van het verzamelen van de gegevens.

Het herroepingsrecht wordt gedefinieerd als de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt 
geboden om te vragen dat hun persoonlijke gegevens niet langer op een mailinglijst verschijnen, 
bijvoorbeeld.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, kan dat: 

E-mail: lamprini.risos@hotmail.com

Telefoon: 0032486590026

Website sectie: www.reponsearmb.com/


Recht van toegang 
Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie toe te kennen aan de betrokkenen 
die informatie over hen wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te verwijderen.

De uitoefening van dit recht zal gebeuren:

E-mail: lamprini.risos@hotmail.com

Telefoon: 0032486590026

Website sectie: www.reponsearmb.com/


Veiligheid en beveiliging 
De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. De 
mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende 
maatregelen:

Toegangsbeheer - geautoriseerd persoon

Wij verbinden ons ertoe een hoog niveau van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste 
technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. 
Aangezien er echter geen enkel mechanisme is dat maximale veiligheid biedt, is er altijd enig 
risico verbonden aan het gebruik van het internet voor het verzenden van persoonlijke informatie.
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Wet- en regelgeving

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen na te leven: 


https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-
privacy/index_fr.htm



