Privacycharter
1. Introductie
Colasse sa
Rue Puits-Marie, 79 te 4100 Seraing (België)
ingeschreven in de KBO onder het nr. 0878.226.815
Tel.: +32 4225 25 89
Fax: +32 4365 13 76
Verzoeken om raadpleging, wijzigingsaanvragen of de indiening van bezwaarschriften
kunnen gebeuren via info@colasse.be

2. DEFINITIES
De vennootschap: verwijst naar de vennootschap Colasse sa, eigenaar van de volgende
websites: www.spotled.be, www.colasse.be en www.lumipower.be;
Het product: verwijst naar het product dat op de website te koop wordt aangeboden;
De gebruiker: betreft enig persoon die de producten van de vennootschap bestelt, net als eenieder
die zich inlogt en de website raadpleegt.
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3. VERBINTENIS
Colasse sa verbindt zich ertoe het privéleven van haar gebruikers te beschermen en de richtlijn 2002/58/EG
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
sector elektronische communicatie te respecteren.

4. INSTEMMING
Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker in met onderhavige voorwaarden, met
in het bijzonder de manier waarop de gegevens verzameld en gebruikt worden door Colasse sa;

5. COOKIES
Tijdens de aanmaak van een profiel op www.lumipower.eu kan een ‘cookie’ tijdelijk op de harde schijf van uw
computer geplaatst worden.
Het gebruikersprofiel wordt gekoppeld aan referentiepartners. Na de aanmaak
van het profiel wordt deze cookie automatisch verwijderd.

6. GEBRUIK EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een topprioriteit voor Colasse sa die de doorverkoop of
verspreiding van verzamelde gegevens aan andere vennootschappen formeel verbiedt.
Colasse sa kan deze gegevens echter wel volledig of gedeeltelijk communiceren aan wettelijke of juridische
diensten die de bescherming van de gegevens verzameld in het kader van deze overeenkomst waarborgen.
Door zich op www.spotled.be aan te melden, kan de gebruiker al dan niet instemmen met het ontvangen
van een nieuwsbrief met productvoorstellingen en nieuwigheden;
Deze instemming kan op elk moment gewijzigd worden door zich aan te melden op de website.
Colasse sa kan naast de nieuwsbrief ook een mail sturen met informatie omtrent een bestelling en/of de
evolutie van de vennootschap.
Door de website te gebruiken voor de aankoop van producten stemt u ermee in dat Colasse sa de volgende
(niet-geüpdatete) gegevens doorgeeft aan derden (voornamelijk aan banken en factoringdiensten) om een
betaling te valideren of een kredietopening of instemming tot individuele aankooptransacties te verkrijgen.
Deze gegevens worden enkel door Colasse sa verwerkt en bewaard gedurende de termijn die nodig is voor
de goede uitvoering van de transactie en worden nadien vernietigd.
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U stemt ermee in dat Colasse sa gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:


verzenden en opvolgen van uw bestellingen en verzoeken;



facturatie;



interne statistieken;



verzenden van promotionele informatie over onze producten en diensten;



beheren van uw verzoeken, enquêtes of klachten;



innen van vorderingen, en andere gerechtelijke procedures en administratieve
of commerciële acties;

7. PERSOONSGEGEVENS
Colasse sa verzamelt enkel de persoonsgegevens die op vrijwillige basis verstrekt werden.
Door een bestelformulier in te vullen en te verzenden of een mail te sturen geeft de gebruiker Colasse sa de
toestemming om persoonsgegevens te bewaren in een klantenbestand.
De verstrekte gegevens kunnen omwille van deze doeleinden doorgegeven worden aan
ondernemingen die verbonden zijn met Colasse sa. U hebt het recht uw persoonsgegevens te
raadplegen of te wijzigen.
U mag zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden.

8. AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN NIETPERSOONLIJKE GEGEVENS
Colasse sa kan anonieme of niet-persoonlijke gegevens verzamelen zoals de browserversie of het IP-adres,
het besturingssysteem of de domeinnaam van de website waarlangs u de website bezoekt of verlaat.
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