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PRIVACYBELEID
DE VITRINE COMM V
De Vitrine geeft veel om uw privacy. Wij verwerken
daarom 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. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik
van het contactformulier op de website, het aanmelden op de nieuwsbrief als bezoeker, het uitsturen van persmededelingen, het ontvangen van
informatie als kandidaat standhouder en het
bijhouden en verwerken van gegevens van deelnemende standhouders aan De Vitrine.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 25/04/2018. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt

en met wie 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 privacybeleid kunt u
contact opnemen met ons. Onze gegevens vindt u
onderaan deze privacy-verklaring.

OVER DE GEVENSVERWERKING
Hierna kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de
gegevens inzichtelijk zijn.

Meer info? contacteer Lies Deketelaere op 0476 29 17 75 of op info@devitrine.com

Google Drive
Wij maken gebruik van een betalend en beveiligd
account op Google Drive voor het opslaan van onze
gegevens. De manier waarop Google Drive onze gegevens opslaat is compliant aan de Europese Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN
Mailchimp
Voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt er
gebruik gemaakt van Mailchimp, een derde partij.
Onderaan elke nieuwsbrief die is verzonden ziet u
de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen
nieuwsbrieven meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd
opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies
en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of emails worden geopend en gelezen.

Combell
De mails die verstuurd worden via het contactformulier van onze website worden verzonden via
de servers van Combell. Combell zal uw naam en
emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Mailbox
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Mail. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies
en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot

ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens
die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op de servers van Google Drive. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING
Voor het verzorgen van onze administratie maken
we gebruik van de diensten van Factuurmaker.be en
Cormafisk.

Factuurmaker
Factuurmaker.be is een online facturatieprogramma dat wij gebruiken voor het opstellen van onze
facturen. Die worden online op de servers van Factuurmaker.be bijgehouden. Wij delen uw naam en
zo nodig adres- en woonplaatsgegevens m.b.t. uw
factuur. Factuurmaker.be gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Cormafisk
Uw gegevens worden op papier verstrekt aan onze
boekhouder Cormafisk. Cormafisk heeft deze gegevens ook nodig om voor ons de belastingaangifte
te doen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. Cormafisk is tot geheim-
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houding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cormafisk en belastingadviseurs gebruiken uw persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden dan hierboven beschreven.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en administratie.
Wij gebruiken uw gegevens enkel voor (gerichte)
marketing als u hiervoor expliciet toestemming
heeft gegeven. Uw gegevens worden niet met
derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld
door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Vitrine Comm V
op grond van een wettelijke verplichting worden

gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden
die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van
ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
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. De persoonsgegevens
verwerkt voor klantenbeheer zullen worden
bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen
(onder andere op het gebied van boekhouding).

UW RECHT VAN ...

... INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR
EN OVERDRAAGBAARHEID VAN
PERSOONSGEGEVENS
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage
van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn,
ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f ), met inbegrip van profilering op basis van die bepalin-
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gen.
Bovendien heeft de klant het recht om een
kopie (in een gestructureerde, gangbare
en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere
vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te
verzenden naar het info@devitrine.com

COOKIES
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst
van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond
van geldende wet- en regelgeving inzage te
geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze
gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen
op het internet volgen. Google gebruikt deze
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om
zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen
afstemmen. Deze website maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen

analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie
over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar onze beveiligde servers van
Google Drive. Wij gebruiken deze informatie
om bij te houden hoe u de website gebruikt,
om rapporten over de websiteactiviteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld
om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te
weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk
dat sommige functies en services, op onze en
andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

WIJZiGINGEN IN HET
PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt
u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid 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
DE VITRINE COMM V
Oude Molendreef 2A
8340 Sijsele
België
info@devitrine.com
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