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Privacybeleid
Door deze site te gebruiken, door gebruik te maken van het contactformulier of het e-mailadres verschaf je informatie
die De Factorij toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en
informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Door gebruik te maken
van deze website accepteer je dit privacybeleid.
Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te
voldoen of om jou informatie door te sturen.
De bijgehouden gegevens kunnen zijn: voornaam en naam, e-mailadres, woonadres, werkadres, telefoonnummer,
btw-nummer.
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de gevraagde diensten te verlenen. Je
persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Je hebt altijd het recht om jouw
bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te laten wijzigen of schrappen.
De verwerkingsverantwoordelijke is De Factorij / Miet Knockaert, Tulpenlaan 39, 3550 Heusden-Zolder, BE0867 816
537, defactorij@telenet.be, +32 476 66 06 68.
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij dat nodig zou zijn voor het verlenen van een
gevraagde dienst en je hiervan op de hoogte bent.
De computers en internetverbindingen waarop/waarmee jouw persoonsgegevens worden bewaard zijn zo goed als
mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website
(functionele cookies). Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld
niet bijgehouden) die de werking van de site verbeteren.
Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst bij gebruik een
cookie op je computer. Hieromtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en
dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat
je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te
beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. De laatste aanpassing dateert
van 08/02/2021.
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis,
dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het
verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot
schadeclaims ten aanzien van ons.

