
Privacy 

Dit is de website van Satelliet Electronics België  

Bedrijfsadres: 

Essensteenweg 51     2920     Kalmthout 

 

Ons : Ondernemingsnummer is :BE 0826.895.702 

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 

Bezoek website 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, 

noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt 

• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-

registratie) 

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. Om jou een zo 

goed mogelijke online shopervaring te kunnen aanbieden op onze webshop. Deze informatie 

wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor 

commerciële doeleinden. 

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig 

gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Afhandeling bestelling 

Bij een bestelling op onze website bewaren wij: 

• de door jou ingevulde NAW gegevens 

• alle informatie met betrekking tot de artikelen die je besteld hebt 

• de betaalgegevens die gebruikt zijn bij het afrekenen/plaatsen van de bestelling 

• alle ordergegevens van de door jouw geplaatste bestelling(en) 

Deze informatie hebben wij nodig voor het afronden en opsturen van je bestelling. Wij 

hanteren hierbij een bewaartermijn van 7 jaar. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals door u akkoord is gegaan. 

Verstrekking aan derden 

Bij het versturen van goederen en artikelen worden je persoonsgegevens alleen gedeeld met 

de leverancier voor het verzenden van jouw bestelling. Dit is om ervoor te zorgen dat we de 

door jouw gewenste dienst(en) aan ons kunnen bewerkstelligen. 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Cookies 



Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door 

een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert). Dit bestand 

houdt jouw voorkeuren en interesses bij van de bezochte Internetsite, zorgt ervoor dat 

webpagina's sneller laden en bevat een aantal gegevens over dit bezoek: 

• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je 

boodschappenlijst. 

• om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij jouw volgend bezoek een betere 

dienstverlening te bieden. 

Bij het opslaan van cookies op de harde schijf van je computer worden er geen persoonlijke 

gegevens opgeslagen, zoals voornaam, achternaam, geslacht, adres of leeftijd. De 

bewaartermijn van deze cookies is afhankelijk van de browserinstellingen op je computer. 

Nieuwsbrief 

Ben je aangemeld op onze nieuwsbrief? Dan bewaren en gebruiken wij alleen jouw e-

mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief. Mocht je je uitschrijven op onze nieuwsbrief 

of wil je je door ons laten uitschrijven, dan zorgen wij ervoor dat jouw e-mailadres wordt 

verwijderd. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink opgenomen waarmee het mogelijk is om je 

af te melden. 

Contactformulier 

Via het contactformulier op onze webshop is het mogelijk om contact met ons op te nemen 

per e-mail. Om contact met je op te kunnen nemen, hebben wij je naam, je e-mailadres en je 

telefoonnummer nodig. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw vraag naar wens is 

afgehandeld. Uiteraard is het mogelijk om je persoonsgegevens bij ons op te vragen, indien 

dit is gewenst. Tevens kun je te allen tijde aan ons vragen om je persoonsgegevens door ons te 

laten verwijderen. 

Contact opnemen 

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid? 

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kan je contact met ons opnemen. 

• Per email: info@se-b.be  

• Per telefoon: 036770463 

• Per brief: Satelliet Electronics Essensteenweg 51  2920 Kalmthout 

Over communicatie per e-mail 

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je contact met ons 

opnemen op het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per brief 

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailingen 

ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailingen niet wenst 

te ontvangen, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per telefoon 



Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch 

contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online 

geplaatst hebt. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet 

voorzien zijn in onze privacy. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw 

gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de 

wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de 

kans te bieden jouw deelname te weigeren. 

Dataportabiliteit 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij 

van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie kan je contact met ons op te 

nemen op het hierboven vermelde adres. 

Recht op restrictie 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele juiste en 

onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren / te verwijderen. Als je jouw 

persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen kan je contact met ons op te 

nemen op het hierboven vermelde adres. 

Klacht indienen 

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact 

op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres. 

 


