TEMPOLEC PRIVACY POLICY
TEMPOLEC (het "Bedrijf") zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Dit Privacybeleid
("Privacybeleid") is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken, wat we doen
om het te beschermen en om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze Service.
Tenzij hieronder anders aangegeven, is dit privacybeleid van toepassing op elke website die verwijst naar dit privacybeleid,
de website van een bedrijf en alle gegevens die het bedrijf kan verzamelen over gelieerde en niet-gelieerde sites.
Voor de doeleinden van deze Overeenkomst verwijst "Service" naar de service van het Bedrijf die toegankelijk is via onze
website op Www.tempolec.com of via een andere website die wordt beheerd door TEMPOLEC SA / NV. De termen 'wij',
'ons' en 'onze' verwijzen naar het bedrijf. "U" verwijst naar u, als een gebruiker van Service.

IK STEM ERMEE IN Door onze Service te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden en
stemt u in met onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit
Privacybeleid. Door het gebruik van onze Service of services op websites waarop u partner bent en niet-gelieerde bent,
accepteert u bovendien het beleid en de procedures die worden beschreven in dit Privacybeleid. Telkens wanneer u onze
website bezoekt, of de service gebruikt en wanneer u ons vrijwillig informatie verstrekt, gaat u ermee akkoord dat u instemt
met onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van de informatie die u verstrekt, en stemt u ermee in e-mails te
ontvangen of anders wordt contact opgenomen, zoals beschreven in dit privacybeleid. Ongeacht of u zich registreert of een
account bij ons aanmaakt, dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website en de Service.

II. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
We kunnen zowel "niet-persoonlijke informatie" als "persoonlijke informatie" over u verzamelen. "Niet-persoonlijke informatie"
omvat informatie die niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals anonieme gebruiksgegevens,
algemene demografische informatie die we kunnen verzamelen, doorverwijzings- / vertrekpagina's en URL's, platformtypen,
voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u indient en het aantal
klikken. "Persoonlijke informatie" bevat informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam,
adres en e-mailadres.
Daarnaast kunnen we ook informatie volgen die door uw browser aan ons wordt verstrekt. Wij gebruiken deze informatie
voor, onder andere, de werking van de Service, om de kwaliteit van de Service te behouden, om algemene statistieken te
verstrekken over het gebruik van de Service en voor andere zakelijke doeleinden. We volgen deze informatie op met behulp
van cookies of kleine tekstbestanden die een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf onze servers
naar de browser van een gebruiker gestuurd en worden op de harde schijf van de gebruikerscomputer opgeslagen. Door
een cookie naar de browser van een gebruiker te sturen, kunnen wij niet-persoonlijke informatie over die gebruiker
verzamelen en de voorkeuren van de gebruiker bijhouden bij het gebruik van onze diensten, zowel individueel als
geaggregeerd. Het bedrijf kan zowel permanente cookies als sessiecookies gebruiken; permanente cookies blijven op uw
computer staan nadat u uw sessie hebt afgesloten en totdat u ze verwijdert, terwijl sessiecookies verlopen wanneer u uw
browser sluit. Persistente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het Help-bestand van uw
internetbrowser te volgen. Als u cookies uitschakelt, werken sommige delen van de service mogelijk niet correct.

III. HOE WE GEBRUIKEN EN INFORMATIE DELEN Persoonlijke informatie: Over het algemeen verkopen, verhandelen,
verhuren of delen wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden. We kunnen uw persoonlijke
gegevens delen met leveranciers en andere externe leveranciers die services voor het bedrijf uitvoeren. In het algemeen
zullen de leveranciers en door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven
voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij leveren voor het Bedrijf. Als u ons bijvoorbeeld
persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering
regelt of een aankoop retourneert, stemt u ermee in dat we dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor
dat specifieke doel, inclusief door het verzenden van dergelijke informatie naar onze leveranciers (en hun serviceproviders)
die deze services voor het Bedrijf uitvoeren. Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsverwerkers, hebben echter
hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken om hun diensten te kunnen
gebruiken. Voor deze externe serviceproviders raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier
uw persoonlijke gegevens door dergelijke providers worden behandeld. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens
bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of als u onze gebruiksvoorwaarden schendt. Niet-persoonlijke informatie: Dit

privacybeleid beperkt op geen enkele manier ons gebruik of openbaarmaking van niet-persoonlijke informatie en wij
behouden ons het recht voor om dergelijke niet-persoonlijke informatie te gebruiken en openbaar te maken aan onze
partners, adverteerders en andere derde partijen naar eigen goeddunken.
IV. HOE WE INFORMATIE BESCHERMEN
We implementeren redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen de beste praktijken in de branche om uw persoonlijke
gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat dergelijke persoonlijke informatie niet wordt geopend, bekendgemaakt,
gewijzigd of vernietigd. Deze maatregelen kunnen echter niet garanderen dat uw gegevens niet worden gebruikt, openbaar
gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van dergelijke voorzorgsmaatregelen. Door onze Service te gebruiken,
erkent u dat u deze risico's begrijpt en ermee akkoord gaat.
V. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. Wanneer we via
de juiste website een promotiecommunicatie naar een gebruiker sturen, kan de gebruiker zich afmelden voor verdere
promotiecommunicatie door de instructies voor het opzeggen in elke promotionele e-mail te volgen. Let op: niettegenstaande
de promotionele voorkeuren die u aangeeft door u af te melden of u af te melden in het gedeelte Instellingen van de Site,
kunnen we u nog steeds administratieve e-mails blijven sturen, waaronder bijvoorbeeld periodieke updates van ons
Privacybeleid.

VI. wettelijke leeftijd
Door de Service te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
VII. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als we
besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren, zodat u altijd weet welke
informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken. Dergelijke
wijzigingen worden van kracht na uw voortdurende toegang tot en / of gebruik van de Service vijf (5) dagen nadat wij de
wijzigingen voor het eerst op de website hebben geplaatst of anderszins u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze website van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de
voorwaarden van dit Privacybeleid te bekijken. Als u niet akkoord gaat met enige wijzigingen, als en wanneer dergelijke
wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, moet u de toegang tot deze website staken. Als u ons uw e-mailadres
hebt verstrekt, geeft u ons toestemming om u te e-mailen voor het doel van de melding zoals beschreven in dit privacybeleid.
VIII. E-MAILCOMMUNICATIE & OPT
We sturen u servicegerelateerde aankondigingen wanneer dat nodig is. Als onze Service bijvoorbeeld tijdelijk wordt
onderbroken voor onderhoud of als er een nieuwe verbetering wordt vrijgegeven, die van invloed is op de manier waarop u
onze Service gebruikt, kunnen we u een e-mail sturen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze
communicatie, die niet van promotionele aard is. Op basis van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kunnen we met
u communiceren in reactie op uw vragen om de door u gevraagde services te leveren en om uw account te beheren. Wij
zullen met u communiceren via e-mail of telefoon, in overeenstemming met uw wensen. We kunnen uw persoonlijke
gegevens ook gebruiken om u updates en andere promotionele berichten te sturen. Als u deze e-mailupdates niet langer
wenst te ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze niet meer te ontvangen door de instructies in elke update of communicatie te
volgen.
XII. CONTACTEER ONS & TOESTEMMING
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de praktijken van deze site, of uw toestemming voor het verder verzamelen,
gebruiken of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen
naar Info@tempolec.be.
Laatst bijgewerkt: Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 17 mei 2018.

