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Privacy Policy 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet van de Bescherming van Persoons

gegevens stelt.

Waarvoor worden uw gegevens dan wel gebruikt?

 Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 

deze privacy en cookie verklaring. 

 Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene 

wat echt nodig is voor onze dienstverlening. 

 Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor 

marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

 Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van 

partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

 Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Het gebruik van cookies op onze site

Reclameburea Blont gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken 

op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website 

en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs

instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser 

zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van je browser verwijderen.

Wij verbinden ons ertoe om de gegevens upto date te houden en foutieve of onvolledige gegevens te verwijderen of aan te 

passen. Alle personen die onder ons gezag handelen zullen slechts toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben 

voor de uitoefening van hun taken.

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen. 

Dit kan door een eenvoudige mail naar info@blont.be


