Privacyverklaring
Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens door Houten
Ring. Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en daarmee springen we keurig om.
Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens streng aan de wettelijke voorschriften
en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens
ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden.
Neem hiervoor contact op met pascale@houtenring.be. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de
registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door HoutenRing, een handelsnaam van De
Fauten bvba, Neerhofstraat 26, 2300 Turnhout, volgens deze bepalingen inzake
gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of
brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.
Uw gegevens worden enkel gebruikt in kader van ons klantenbeheer. Wij gaan vertrouwelijk om met
deze gegevens en deze worden nooit aan derden doorgegeven.
Houten Ring kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de
website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt ons
mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Cookies
Tijdens een bezoek aan onze site, 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. De mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op
andere websites na te gaan. 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. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar
meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of
volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

