
PRIVACYVERKLARING  

 

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Wij verwerken jouw 
persoonsgegevens dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de 
‘AVG’) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen 
bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert je over ons algemene beleid op het vlak 
van de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens.  

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Silke Reyntjens, (Paul Deschanellaan 146/13, 1030 
Schaarbeek) 0764.326.049. Wij worden volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, 
wat wil zeggen dat wij instaan voor de correcte verwerking van jouw gegevens. Bij eventuele vragen of voor 
de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kan je terecht bij 
(silke.reyntjens@hotmail.com) 

Wij zijn op basis van de AVG niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, 
en hebben dat bijgevolg niet gedaan. 

 

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij ons? 

Als je een goed of dienst (bv. project) koopt op onze website of door ons op enig ander (digitaal) 
communicatiekanaal te contacteren, houden we jouw identificatiegegevens, contactgegevens en 
facturatiegegevens bij om de overeenkomst te kunnen uitvoeren (Art. 6.1.b) AVG).  

In bepaalde gevallen verwerken wij jouw persoonsgegevens ter bescherming van ons gerechtvaardigd 
belang (bv. om in kader van een eventueel geschil, een rechtsvordering te kunnen instellen, uitoefenen of 
onderbouwen) (Art. 6.1.f) AVG). 

 

Wanneer geven wij je gegevens door aan derden?  

Soms werken wij samen met derde partijen in het kader van het maken van een goed, het leveren van een 
dienst of het uitvoeren van een project. Teneinde de overeenkomst te kunnen uitvoeren, geven wij dan ook 
jouw identificatiegegevens en contactgegevens door aan de betrokken derde partij. 

 

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?  

Wij houden jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor (buiten-) 
contractuele vorderingen (5-10 jaar).  

De gegevens die wij verwerken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze boekhoudkundige 
verplichtingen, houden wij 7 jaar bij (wettelijke verjaringstermijn). 

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons 
gerechtvaardigd belang (zie hieronder “jouw rechten”), worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, 
tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat 
doeleinde hebben verkregen. 



Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? 

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan 
onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten: 

• Recht van inzage: je hebt het recht om inzage te vragen in jouw gegevens, in de doeleinden van de 
verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …. 

• Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke 
rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen. 

• Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens 
het recht om ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot ze opnieuw correct zijn.  

• Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer 
deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. 

• Recht op overdracht van jouw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te 
ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht 
om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over 
de hierboven beschreven rechten. Bijkomend heb je ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan dat verzoek, maar 
in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot 
jouw verzoek is ingewilligd.  

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag 
aan silke.reyntjens@hotmail.com*. 

 

Klachten 

Heb je met ons contact opgenomen in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens maar heb 
je, om welke reden dan ook, toch nog een klacht? Weet dan dat je een klacht kan indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be)  

 

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2021. 


