Privacy Policy
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Privacybeleid Template
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over
welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom wij die
verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat u uw
rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze
redenen raden wij u sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien u
vragen heeft over dit beleid, ons te contacteren.
1. Definities
De volgende definities helpen u het privacybeleid beter te begrijpen:
•
•
•
•

“Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar <Wroeter Activiteitenboerderij –
Sint-Rochusstraat 6 – 3720 Kortessem. Vertegenwoordigt door Jan
Raymaekers.
“U”, “Uw” verwijst naar een websitebezoeker.
“Persoonsgegevens” verwijzen naar elke informatie die u
identificeert als een individu (direct of indirect)
“Website”: verwijst naar <www.dewroeter-dagcentrum.be> alsook
alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties,
widgets, blogs, sociale netwerken, sociale media tabbladen, of
andere aanbiedingen die een link plaatsen naar dit privacybeleid,
zijn onderworpen aan dit privacybeleid.

2. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij
over u en waarom?
• Informatie die u ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan
alle informatie op die u ingeeft op onze websites of aanlevert op
elke manier dan ook. U kan deze informatie doorgeven tijdens de
volgende acties:
-

Vraagstelling op de website. www.dewroeter-dagcentrum.be
Rubriek: contact

3. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?
Wij houden uw persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens
een contract of toepasselijke wetgeving.
Bv:
Wanneer u ons contacteert voor een vraag, bewaren wij uw gegevens
zolang deze vraag niet beantwoord werd.
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4. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, ongeacht of dit actief
of automatisch werd gedaan, heeft u het recht op:
• Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens;
• Een verzoek tot rectificatie, verwijdering, beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
• Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat u verzoekt
om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een
machine leesbaar standaardformaat);
• Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.
U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen.
5. Wij
hechten
belang
persoonsgegevens

aan

het

beschermen

van

uw

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw
persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende
technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen
voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren
op zo’n manier de bescherming van uw rechten.
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken en beschermen, kan u ons steeds contacteren.
Onze gedragscode van het personeel zorgt voor veiligheid.

6. Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens
zich?
Deze website is gehost door <Analyz-it>. Uw persoonsgegevens zijn
veilig opgeslagen.
7. Wat gebeurt er indien het privacybeleid wordt gewijzigd?
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en
wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De
kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar
niet gelimiteerd tot het posten van het aangepaste privacybeleid op de
website. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te
bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed
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kunnen hebben op u. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan
dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.
8. Contactgegevens
Indien u vragen heeft omtrent het privacybeleid, kan u steeds contact
opnemen met:
Wroeter Activiteitenboerderij
Jeroen Liefsoens
wroeter.jeroen@gmail.com
011 37 64 47
Of spring gerust even binnen.
Sint Rochusstraat 6
3720 Kortessem
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