
Privacy & Cookie Verklaring 
 
Bedankt voor het bezoeken van onze website. 
Naast U de nodige informatie te willen geven over de door ons te leveren producten en 
diensten, hechten wij ook veel waarde aan het waarborgen van uw privacy. 
Uw persoonsgegevens worden door Qdis technologies bv , handelend onder CertSecurity en 
opererend als de distributeur van Poly-control, Denemarken en Fenotek , Frankrijk, in 
overeenstemming met de wet persoonsgegevens en de GDPR, de nieuwe wet op de 
bescherming van privacy gegevens behandeld. 
 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen 

wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens 

nodig hebben en hoe we deze gebruiken. 

Welke persoonsgegevens ontvangen wij van u en vorr welk doel? 
Uw gegevens kunnen worden gevraagd wanneer u van ons via de telefoon, email, web of 
sms-informatie of aanbiedingen aanvraagt of producten aankoopt waarbij de volgende 
persoonlijke informatie nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. 

 Voor- en achternaam; 

 Aanhef (Dhr./Mevr. etc.); 

 Uw mobiele nummer; 

 Email adres 

 Uw woonadres; 

 Uw locatiegegevens; 

 Telefoon-ID; 

 Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;  

 Bedrijfsnaam  

 Bedrijfsregistratienummer zoals KvK en btw-nummer 
 

Van welke cookies maken wij gebruik? 
 Wij maken gebruik van functionele cookies welke technisch noodzakelijk zijn om de 

website goed te laten werken.  

 Deze functionele cookies zorgen ervoor dat: 

 Wanneer u ingelogd bent, u dit ook blijft 

 Wij de mogelijkheid hebben om inloggegevens op te slaan 

 Artikelen in je winkelwagentje bewaart blijven 

 Informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of 
bestellen onthouden blijven 

 Informatie wordt doorgegeven van de ene pagina naar de volgende 

 U veilig kunt winkelen op onze website 

 Uw browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op je 
beeldscherm weergegeven wordt. 

 
 
 



Informatie aan derde partijen.  
In verband met garantie en reparatie afwikkelingen zijn wij genoodzaakt beperkte 
persoonlijke informatie zoals  

 Voor- en achternaam; 

 Aanhef (Dhr./Mevr. etc.); 

 Email adres 

 Uw woonadres; 

 Uw locatiegegevens; 
door te geven om u van dienst te kunnen zijn bij de afhandeling van uw vragen of 
problemen. 
 

Wat doen we met uw gegevens? 
Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen marketing en sales doeleinden. Wij kunnen u 
regelmatig op de hoogte houden van nieuwe producten of ontwikkelingen in de domotica 
markt. 
Uw financiële gegevens worden bewaard en gebruikt door de boekhouding om betalingen te 
controleren en verder voor belastingdoeleinden. 
Verder worden uw gegevens gebruikt voor verzendingsdoeleinden. 
Wij verstrekken in geen geval uw persoonsgegevens aan derden ten behoeve van hun eigen 
marketing doeleinden. 
 

Beveiliging. 
Onze website is in onderhoud bij de websiteontwikkelaar waarvoor wij jaarlijkse 
onderhoudskosten betalen. Het onderhoud van de webbouwer bestaat uit het up to date 
houden van de web software en het installeren van de beveiligingsupdates.  Databases met 
persoonsgegevens worden veilig afgeschermd van inbraak of hacking.  
 

Uw rechten: inzage, wijzigen, blokkeren 
Ingeval u een account aanmaakt op onze website kunt u deze wijzigen of verwijderen. Het 
verwijderen kan alleen ingeval er geen actuele zaken gaande zijn waarvoor uw gegevens 
nodig zijn deze te behandelen. Ditzelfde geldt ook voor het blokkeren van uw account. 
Indien wij toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, 
dan kunt u deze toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk gewenst 
moment intrekken. Uw gegevens worden dan door ons geblokkeerd. 
 
Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven is de afmelding hiervoor 
op elk moment mogelijk. Dit wordt aangegeven met “unsubscribe”. 
 

Koppelingen met andere websites 
Bevat onze website links naar andere websites dan gelden de Privacy & Cookie verklaringen 
van die websites. Wij raden dan ook aan het Privacy beleid van die websites goed te 
raadplegen. 
 

Wijzigingen in de Privacy & Cookie verklaring 
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door ons gewijzigd 
worden. Wij raden u aan om regelmatig deze webpagina te raadplegen. 


