Privacy beleid
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van multi media. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door
ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen
misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk
zijn.
Webwinkelsoftware
Onze online winkel is ontwikkeld met WORDPRESS WOOCOMMERCE software.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt
worden gedeeld met deze site. De firma heeft toegang tot uw gegevens om voor ons de
technische bijstand gemakkelijk te maken, de firma uw gegevens nooit zal gebruiken voor andere
doelen. De winkel gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van
de software (bijv. winkelwagentje), geen persoonlijke gegevens zijn verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen hosting-en e-mail diensten van 360px persoonlijke gegevens en we gebruiken uw
gegevens niet voor onze eigen doelen. Deze pagina kan echter metagegevens verzamelen
betreffende gebruik van services .Deze zijn geen persoonsgegevens.

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik alleen van de
overschrijvingen.
Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van DPD door het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en uw woonplaatsgegevens met DPD delen.
DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
Hoe u de bestelling realiseert?
U doet de betaling op onze bankrekening; BE30 7895 7496 6811
Gebruik het bestellingnummer als titel van betaling.
De bestelling zal uitgevoerd zijn wanneer de betaling is ontvangen.
Intussen kunnen we elkaar telefonisch contacteren +32498789876 of e-mail
marga007@telenet.be

