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Privacy Policy 
Retron vindt jouw rechten op privacy uitermate belangrijk. Daarom kan je hier lezen welke 

gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen 

en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo kan je steeds op ons vertrouwen. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Retron. Echter voor het privacy beleid 

van andere sites en bronnen kan Retron niet verantwoordelijk worden gesteld. Door gebruik te 

maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. 

Alle persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt uitermate vertrouwelijk behandeld. 

Aanmelding ticket systeem: 
Wanneer je je aanmeldt voor een ticket vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. 

Deze gegevens worden gebruikt om de communicatie te vergemakkelijken. 

Deze worden gebruikt voor follow-up mails en om gegevens uit te wisselen zoals foto’s of 

documenten i.v.m. het ticket. 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. 

Retron zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. 

Retron verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor 

kregen. 

Derden 
Informatie wordt niet met derden gedeeld. 

In enkele gevallen kan de informatie intern ook gedeeld worden. Eventuele medewerkers van 

Retron zijn verplicht om de vertrouwelijk om te gaan met je gegevens. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Je hebt steeds het recht om al jouw persoonlijke informatie in te zien, te laten veranderen, of 

te laten verwijderen die aan Retron werden verstrekt. Een eenvoudig mailtje met verzoek naar 

peter@retron.be volstaat hierbij. 

Je kan steeds je contactgegevens aanpassen of jezelf uit onze bestanden laten halen door 

eenvoudigweg met ons contact op te nemen. Zie bovenstaande contactgegevens. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Peter van Lievenoogen 
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