www.bedrijveninbeeld.be
PRIVACY VERKLARING
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven
aan jou als bezoeker van de website www.bedrijveninbeeld.be over hoe wij
omgaan met jouw persoonsgegevens Wij doen er alles aan om de privacy van
onze bezoekers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 ).

Verwerkingsverantwoordelijke
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin,
vragen hebt over privacy of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via
onderstaande contactgegevens.
Danny Demeersseman
Adres : Dendermondesesteenweg 29
9270 Kalken (Laarne)
e-mail adres : info@digitown.be

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door ons gebruikt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
- Als je bij ons een woordzoeker bestelt, dan hebben we jou gegevens
nodig voor de facturatie en om te vermelden op de website.
- We gebruiken jouw contactgegevens ook om je op de hoogte te houden
van wijzigingen op onze website.
Je hebt steeds het recht om ons te contacteren om jouw gegevens te laten
verwijderen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van je vragen en/of verwerken :
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam en adres.
- Privé contactgegevens : telefoonnummer en e-mail adres.
- BTW-nummer in geval van bedrijven.
- Beeldmateriaal (logo of foto). bij het doorsturen van een foto verklaar je ook
automatisch dat je over de rechten van die foto beschikt.
Onze website registreert het aantal bezoekers en het aantal pagina’s die
bezocht worden.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of
over de uitoefening van jouwrechten, dan vragen wij je hierover direct contact
met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacy bescherming: gegevensbeschermingsautoriteit ( GBA )
Durkpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Wij kunnen van tijd tot tijd zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze
wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging
gebeurde op 1/4/2022

