Actie gratis
ondervloer

Actievoorwaarden Batibouwpromotie
1. Omschrijving van de actie
Bij het afgeven van een ingevulde bon bij onze
deelnemende dealers, krijgt u bij een minimum aankoop
van 20 m2 de ondervloer (niet geldig op een aluminium
ondervloer) gratis. De deelnemende winkelpunten kan U
op de website vinden.

2. U gaat als volgt te werk:
Stap 1 : u vult alle gegevens in
Stap 2 : u gaat akkoord met de algemene voorwaarden
Stap 3 : u drukt de bon af
Stap 4 : u zoekt de dichtstbijzijnde dealer
Stap 5 : u geeft de ingevulde bon af bij onze dealer

3. Geldigheid

Deze actie loopt van 16 februari 2017 tot en met 30 april
2017.

4. Aansprakelijkheidsbeperking in het kader van de
actie
Par-ky heeft slechts een coördinerende rol in het
kader van de Par-ky batibouwpromotie. Zij kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of
fouten begaan door de deelnemende dealers. Eventuele
klachten moeten direct aan de deelnemende dealers zelf
worden gericht.

5. Privacy beleid
5.1. Par-ky hecht veel belang aan uw privacy. U kan
worden gevraagd om extra persoonsgegevens mee te
delen.
• Welke gegevens verwerken we ?
We verwerken de volgende persoonsgegevens: uw naam
en voornaam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.
Daarnaast kan Par-ky anonieme of geaggregeerde
gegevens verzamelen zoals browser type of IPadres, het
besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam
van de website langs waar u naar onze website gekomen
bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons
mogelijk om onze website permanent te optimaliseren
voor de gebruikers.

• Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?
Par-ky verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: de optimalisatie van onze website,
klantenbeheer en direct marketing.
• Uw rechten U kan zich, kosteloos en op verzoek,
steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens
voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten
tot Par-ky op het telnr: 056.52.88.40 of via info@
par-ky.be. We verzoeken u uw vraag desgevallend
te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie
identiteitskaart). U kan instemmen met elektronische
communicaties uitgaande van Par-ky, dan wel van
Par-ky en andere ondernemingen waarmee zij een
partnerschapovereenkomst heeft afgesloten. Zelfs indien
u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke
elektronische communicatie, te kennen geven door
het aanklikken van een link, dat u in de toekomst geen
verdere boodschappen meer wenst te ontvangen. Uw
persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming
doorgegeven aan derden, met uitzondering van aan
verwerkers van Par-ky, die op instructie van Par-ky
bepaalde verwerkingshandelingen stellen.
5.2 Privacywet Conform de privacywet beschikt u over
een recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde
en ondertekende aanvraag aan Par-ky via info@par-ky.
be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de
gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet
pertinent zouden zijn. Voor bijkomende informatie over
de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het
openbaar register consulteren bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

