Privacy
Ale rechten voorbehouden. Tenzij uitdrukkelijk en formeel toegestaan door Bolton Alimentari S.p.A. is het
gebruik en/of de reproductie van de inhoud van deze website ten strengste verboden. Onrechtmatig gebruik zal
overeenkomstig de wet worden bestraft.

Privacy
BERICHT IN NAVOLGING VAN ART. 13 VAN DE WET OP DE BESCHERMING VAN DE
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER (Wett. decreet n. 196 van 30 juni 2003)
In navolging van art. 13 van het Wett. decreet n. 196 van 30 juni 2003 m.b.t. de “Wet op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer” (hierna verder vermeld als “Wet”), wordt meegedeeld dat de persoonlijke gegevens die
in deze sectie worden gevraagd, zullen worden opgenomen in het klantenbestand van BOLTON ALIMENTARI
S.p.a., Data Controller, en zullen worden verwerkt middels het gebruik van papieren, IT- of digitale media die zijn
geschikt om de veiligheid en de privacy van de verwerking te garanderen, met het oog op het verzenden van
informatieve, reclame- en promotionele documenten; het bepalen van de niveaus van klantentevredenheid met
betrekking tot de kwaliteit van de verleende diensten door middel van het uitvoeren van studies, marktonderzoek
en PR-activiteiten; het formuleren van statistische en wetenschappelijke gegevens;
om zo in overeenstemming te zijn met alle wettelijke verplichtingen.
Deze gegevens kunnen worden gecommuniceerd, exclusief voor bovenvermelde doeleinden, aan individuele
bedrijven binnen de Bolton Group, aan dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven alsook aan
consultingbedrijven die gespecialiseerd zijn in marktonderzoek, op voorwaarde dat deze bedrijven gelijkwaardige
veiligheids- en privacycriteria hanteren.
De consument kan een beroep doen op de rechten zoals uiteengezet in art. 7. Meerbepaald kan de consument bij
de Data Controller de bevestiging krijgen met betrekking tot het al dan niet bestaan van zijn/haar persoonlijke
gegevens en verzoeken dat deze in verstaanbare vorm tot zijn/haar beschikking worden gesteld. De consument
kan ook verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de oorsprong van deze gegevens alsook van de logica
en doeleinden achter de verwerking ervan; om de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van deze
gegevens in strijd met de wet alsook het updaten, de rechtzetting of, indien gewenst, het aanvullen van deze
gegevens te verkrijgen;
om zich, om gewettigde redenen, te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.
Hij of zij kan deze rechten uitoefenen middels het schrijven van een brief ter attentie van Data Controller
BOLTON ALIMENTARI S.p.A. – via L. Einaudi 18/22 – 22072 Cermenate (CO).
Persoonlijke gegevens worden vrijwillig en geheel spontaan verstrekt. Het is echter onmogelijk om uw naam aan
onze database toe te voegen indien u er niet in slaagt om alle gevraagde gegevens te verstrekken.

