
Privacy beleid OTTORAMA  

https://www.ottorama.be 
 

OTTORAMA geeft veel om uw privacy. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden 

verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met 

derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw 

gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte 

persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. 

U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan 

zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 

in correspondentie en/of telefonisch; 

- IP adres; 

- Internetbrowser en apparaat type. 

Algemeen doel van de verwerking 

 
Ottorama verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ottorama verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden zijn 

allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke 

verplichting. 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CodEdge VOF. Deze partij heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze 

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CodEdge VOF heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons 

e-mailverkeer vertrouwelijk. 

 

http://www.ottorama.be/


Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor 

eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp 

beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk 

maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te 

gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden 

te delen. 

Automatisch verzamelde gegevens 

 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 

dienstverlening verder te verbeteren.  

 

Bewaartermijnen 
 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft 

dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens 

opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen 

met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt 

bewaren. 

Uw rechten 
 

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt..  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Ottorama en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ottorama.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een 

reactie op uw verzoek. Ottorama wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan 

via de volgende link: https://www.privacycommission.be/.  

Cookies 

 
Ottorama gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies 

door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie 

die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

mailto:info@ottorama.be
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Wijzigingen in het privacy beleid 

 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 

recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met 

betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 
Contactgegevens 

 
OTTORAMA 

Senator Alfons Jeurissenlaan 1001 

B3520 Zonhoven 

 

Maatschappelijke zetel: 

I.A.C. Automotive VOF  

BE0671.614.934 

Hoogveld 12/1  

3550 Heusden-Zolder 

 

Contactpersoon voor privacyzaken 

 
Tom Vanderheyden – zaakvoerder 

E info@ottorama.be 
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