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GDPR - AVG 

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens respecteert MCSC de AVG 
Algemene verordening EU 2016/679 in voege vanaf 24 mei 2016 met betrekking tot de 
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor 
volgende doeleinden: 

• het verwerken van de bestelling; 
• wettelijke verplichtingen waaronder boekhouding; 
• versturen van nieuwsbrieven; 
• reclame- en/of marketingdoeleinden; 

Door het invullen en verzenden van het contactformulier gaat u akkoord met onze privacy 
regels. 

Door het gebruik van onze e-shop gaat u akkoord met onze privacy regels. 

Door het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met 
onze privacy regels. 

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de 
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een 
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@mcsc.be, gratis de 
schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook 
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos 
verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant 
zich richten tot info@mcsc.be. 

MCSC behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet 
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van logingegevens en het 
gebruik van paswoorden. 

MCSC houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de 
internetsite in welke mate bezocht worden. 

Voor vragen aangaande deze privacy statement kan de klant contact opnemen 
via info@mcsc.be. 
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Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de website van MCSC worden 'cookies' op de harde schijf van uw 
computer geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in 
de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een 
website raadpleegt. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
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