PRIVACYVERKLARING
Deze website is eigendom Brabopak BVBA
Telefoon: +32 (0)3 236.73.49
Fax: +32 (0)3 235.85.08
Adres: Uilenbaan 200 unit 6, 2160 Wommelgem, België
E-mail: mail@brabopak.com
Ondernemingsnummer: BE0430.080.281

Deze website gebruikt een beveiligde verbinding (te herkennen aan het
slotje in de adresbalk) en cookies om meer informatie over uw surfgedrag
te verkrijgen. Er wordt informatie doorgegeven aan derden.
U kunt de installatie van cookies weigeren, waardoor er geen informatie
wordt doorgespeeld aan derde. Door in de banner op 'Ja, ik aanvaard
cookies' te klikken, geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van
cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. U kunt uw
toestemming op elk ogenblik intrekken door uw cookie-keuze aan te
passen. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies
door deze website en de mogelijkheid om uw cookie-keuze aan te
passen.

H OE KUNT U UW COOKIE - KEUZE WIJZIGEN ?
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U
kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of
mobiele apparaat verwijderen. Op de volgende website vindt u voor de
meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te
weigeren: http://www.aboutcookies.org/.
Voor meer informatie zie ook volgende links:
Cookies in Internet Explorer
Cookies in Chrome
Cookies in Mozilla Firefox
Cookies in Safari

W ELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE ?
Deze website gebruikt enkel cookies van Google Analytics. Wij geven
m.a.w. informatie over uw surfgedrag door aan Google.

G O O G L E A N A L Y T IC S
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van
webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn
dus niet aan een individu te koppelen. Om uw gebruik van onze websites te

analyseren gebruiken wij Google Analytics , zodat we functionaliteiten op het gebruik
van onze website kunnen aanpassen. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen en geanonimiseerd op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid
van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

V RAGEN EN F EEDBACK
Alle vragen, opmerkingen en zorgen over ons privacybeleid en privacyprocedures zijn
welkom.
Als u feedback wilt geven of als u vragen of opmerkingen heeft of als u uw rechten met
betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op door
een e-mail te sturen naar: privacy@brabopak.com
Als u contact met ons opneemt met een privacyklacht, wordt deze beoordeeld met als
doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht om een klacht in
te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.
Deze privacyverklaring is opgesteld door Nunisec, uw GDPR-specialist.
Laatst aangepast op 22 mei 2018.

