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Privacybeleid Vanderwaeren Consultancy BVBA
Wij danken U voor het vertrouwen in onze onderneming. Het is dan ook onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Wij verzamelen GEEN gegevens via onze website en u kan zich dan ook niet inschrijven of uw
persoonlijke gegevens inbrengen. In dit document willen wij u wel informeren welke gegevens
wij wel bijhouden. Als erkend dienstverlener KMO-portefeuille maar ook ISO 9001:2015
gecertificeerd dienen wij een aantal richtlijnen te respecteren. De gegevens worden enkel
gebruikt binnen de Europese Gemeenschap.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Vanderwaeren Consultancy BVBA. U
dient zich ervan bewust te zijn dat Vanderwaeren Consultancy BVBA niet verantwoordelijk is
voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website
geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u steeds mailen naar admin@vanderwaerenconsultancy.com. Op deze manier kunt u steeds vrijblijvend informeren welke gegevens wij bewaren.

Vanderwaeren Consultancy BVBA respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Daar wij verplicht zijn door de Vlaamse Overheid om beroepsmatig persoonlijke gegevens te
bewaren gedurende minstens 7 jaar dan kan het zijn dat wij bij een audit aangeduid door de
Vlaamse Overheid wij dossiers moeten tonen ter controle.
Deze dossiers worden later in een papierversnipperaar verwerkt (conform ISO9001:2015) Deze
gegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vanderwaeren Consultancy BVBA en niet op een
server van een derde partij.
Wij dienen wel U te informeren wij op verzoek van onze cliënt (uw werkgever of U persoonlijk)
wij deze gegevens moeten doorgeven maar enkel en alleen in het kader van onze opdracht(-en)
zijnde ADVIES en/of OPLEIDINGEN.
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Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens. Op regelmatige
tijdstippen worden interne – en externe audits voorzien om deze processen te controleren en de
nodige verbeteringen door te voeren.

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 onze opdracht(-en) uit te
voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vanderwaeren Consultancy
BVBA en NIET op deze van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens.

Cookies
Wij verzamelen beperkte gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de
behoeften van onze cliënten. Onze activiteiten zijn wettelijk verplicht (veiligheid) en wij
stemmen onze dienstverlening daar op af.
Onze website maakt GEEN gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer
worden geplaatst).
Google analytics wordt enkel door ons gebruikt om het aantal bezoekers te controleren en de
regio. Deze informatie wordt binnen de tool Google Analytics gebruikt en wordt niet
gedownload naar ons systeem.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.
-

Periodiek is het mogelijk U een mail van ons toegestuurd krijgt,
Als cliënt zijn wij verplicht om een aantal gegevens te bewaren zodat wij offerten,
facturen, rapporten, aanbevelingen en dergelijke kunnen opmaken.
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Wanneer U van ons een mail ontvangt aangaande onze dienstverlening of activiteiten dan heeft
u steeds de mogelijkheid om U uit te schrijven. Dit kan door eenvoudig te klikken onderaan de
mail en u wordt dan UNSUBSCRIBE geplaatst.
Belangrijk is dat u zich dan ook uitschrijft met het juiste emailadres. Mocht dit niet lukken om
welke reden ook aarzel dan niet om onmiddellijk en mail te sturen naar volgend emailadres
admin@vanderwaeren-consultancy.com .

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern
gedeeld worden aan zusterbedrijf Vanderwaeren BVBA (sub contractor). Onze werknemers
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Frequente audits
worden gehouden om dit te controleren.
Back-up van onze servers worden bewaard in kluizen van onze banken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.
U kan deze eenvoudig raadplegen door onze site te consulteren en te klikken op PRIVACY
BELEID. Om het u makkelijk te maken kan dit ook door volgende link www.vanderwaerenconsultancy.com

Keuzes voor persoonsgegevens
Door onze site te bezoeken worden er GEEN persoonlijke gegevens opgeslagen of bewaard.
U bezoekt in alle anonimiteit onze sites. Wat derden als google bijvoorbeeld doen, kunnen wij
niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Door een eenvoudig mailtje bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen,
of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
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De gegevens in het kader van onze dienstverlening kunnen wij niet verwijderen en zijn wij
wettelijk verplicht dit een bepaalde periode te bewaren. In alle openheid willen wij u dan
ook hierover berichten.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. In de profile info
bewaren wij naam/voornaam, emailadres, lijst, bron, status, toegevoegd, laatste aanpassing
Unieke ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact
met ons op nemen. admin@vanderwaeren-consultancy.com

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.

Vragen en feedback
Wij danken U om deze privacy beleid door te nemen. We controleren regelmatig of we aan dit
privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons
opnemen: admin@vanderwaeren-consultancy.com
Bedankt,
Vanderwaeren Consultancy BVBA
Leuvensesteenweg

62

BE 0806 089 103

Boutersem 3370

België

U vraagt naar de zaakvoerder Dhr. Marc Vanderwaeren
016 41 41 30

of 0487 75 24 98
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