Privacy Beleid.
Website
Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor hierna volgende doeleinden:
 Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt.

 Om u te kunnen contacteren voor de promotie van onze producten en/of diensten
 Om de inhoud van onze website te optimaliseren

 Voor het naleven van onze boekhoudkundige verplichtingen

 Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van

juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Uw e-mailadres zal slechts met uw voorafgaandelijke toestemming worden gebruikt of
binnen de wettelijke beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van
reclame via elektronische post.

Cookieverklaring
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van
de terugkerende bezoeker. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het
onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag
op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini
bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere
websites na te gaan.

Het gebruik van cookies verhinderen
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien
van uw harde schijf verwijdert. Hieronder vindt u voor enkele internetbrowsers een korte
leidraad om het gebruik van cookies te verhinderen. Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google Chrome
Klik in de rechterbovenhoek op “Google Chrome aanpassen en beheren” > klik op
“Instellingen” > klik onderaan op “Geavanceerde instellingen weergeven…” > ga naar de
sectie “Privacy” > klik op “Instellingen voor inhoud…” > stip “Sites niet toestaan gegevens in te
stellen” aan en vink “Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren” ook aan > en “Cookies van
websites accepteren” af > klik op “Klaar”.
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Microsoft Internet Explorer
Klik in de rechterbovenhoek op “Extra” > klik op “Internetopties” > selecteer het
tabblad “Privacy” > verplaats de schuifknop omhoog naar “Alle cookies blokkeren” >
klik op “OK”.
Mozilla Firefox
Klik in de linkerbovenhoek op “Firefox” > klik op “Opties” > selecteer het tabblad “Privacy” >
vink “Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden” aan en “Cookies van websites
accepteren” af > klik op “OK”.

Safari
Klik in het Apple-menu op “Safari” > klik op “Voorkeuren” > klik op het tabblad “Privacy” > klik
bij “Blokkeer cookies:” op “Nooit”.

Google analytics & cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij
te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U
kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor
de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met info@stelieform.be
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