Privacy
Ons postadres is
AMACO PRO SPRL
RUE DE CORSAL 48 B1
1450 CORTIL-NOIRMONT
België
BTW : BE0668.733.935
Privacy, Uw gegevens
Op deze website verzamelen we uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Wij verkopen
of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
Wij bewaren de volgende inlichtingen bij uw bezoek aan onze website:
- Uw 'domeinnaam' (IP-adres) wanneer u onze webpagina www.fat-target.com bezoekt
- Uw e-mailadres wanneer u berichten/vragen op deze website stuurt.
- Uw e-mailadres wanneer u per e-mail met ons communiceert.
- Alle informatie betreffende de pagina’s die u hebt geconsulteerd op onze website.
- Alle informatie die u vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website).
Deze informatie wordt gebruikt om:
- De inhoud van onze website te verbeteren.
- De inhoud en de lay-out van onze pagina’s voor elke individuele bezoeker te personaliseren.
- U te informeren over de updates van onze website.
- U later te contacteren voor doeleinden van direct marketing.
Gebruik van 'cookies'
Wij gebruiken cookies op deze website (ter informatie, een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt
gestuurd dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het bewaart het spoor van de bezochte internetsite en
bevat een aantal inlichtingen over dit bezoek). De cookie laat ons toe om uw volgende bezoeken te vergemakkelijken en uw
voorkeuren te registreren.
Veiligheid
Wij gebruiken altijd encryptietechnologieën die zijn erkend als industriële normen binnen de IT-sector wanneer we uw
gegevens op onze website verzenden of ontvangen
Hoe contacteert u ons over ons privacy beleid?
U wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, u wilt ons contacteren:
- Per e-mail: contact@fat-target.com
- Op het volgende adres:
AMACO PRO SPRL
RUE DE CORSAL 48 B1
1450 CORTIL-NOIRMONT
België
Indien u ons uw postadres meedeelt via het web
U ontvangt alleen informatie of bestellingen die u hebt gevraagd, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.
Indien u uw telefoonnummer via het web meedeelt
U ontvangt alleen telefonische oproepen van ons bedrijf die noodzakelijk zijn om op uw vragen te antwoorden of om u te
informeren over de bestellingen die u online hebt gedaan.

Indien u ons uw Gsm-nummer via het web meedeelt
U ontvangt alleen de boodschappen (SMS) van ons bedrijf die noodzakelijk zijn om op uw vragen te antwoorden of u te
informeren over de bestellingen die u online hebt gedaan.
Indien u ons uw e-mailadres via het web meedeelt
U kunt e-mails van ons bedrijf ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten of toekomstige
evenementen (in het kader van direct marketing), op voorwaarde dat u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd of dat u reeds
klant bij ons bent en dat u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld. Indien u geen e-mails meer wilt ontvangen, contacteer ons
op het bovenvermelde adres.
Indien u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, laat het ons per e-mail weten op:
contact@fat-target.com

