Privacyverklaring
Bedrijfsgegevens
Bewel vzw
Ginderoverstraat 143 – 3590 Diepenbeek
Tel: 011 24 74 00
BE 0407 229 358
Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens via deze website?
Op deze website verzamelen we jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden
beheerd door onze organisatie. Meer bepaald houden we onderstaande informatie bij
wanneer je onze website bezoekt:
jouw ‘domeinnaam’ (IP-adres) wanneer je een pagina op onze website bezoekt
jouw contactgegevens wanneer je via een formulier op deze website een bericht of
vraag verstuurt
jouw contactgegevens wanneer je ons via e-mail contacteert
We gebruiken deze gegevens voor volgende doelen:
intern gebruik
verder contact met jou ter opvolging van vragen of opmerkingen
We houden je gegevens bij voor zolang als nodig is om met jou te communiceren zoals
overeengekomen.
Gebruik van cookies
Op deze website gebruiken we cookies om specifieke informatie te verzamelen, zoals de
webpagina’s waarlangs je op onze website terechtkomt.
Beveiligingsmaatregelen
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en
lekken, misbruik of wijziging ervan te voorkomen.
Meer bepaald nemen we onderstaande beveiligingsmaatregelen:
- sterke focus op awareness betreffende het belang van beveilingsmaatregelen
- toegang enkel voor geautoriseerd personeel via unieke logincodes en een conform
wachtwoordenbeleid
- diverse en marktconforme beveiligingsmechanismen (gebruik van firewalls, beveiligde
netwerken, up-to-date antivirusbescherming, beveiligde back-ups, schermbeveiliging,
…)
- clean desk policies
- specifieke aandacht voor laptopgebruikers
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Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?
Je kan ons contacteren via het contactformulier op de website of:
via telefoon : 011 24 74 00
e-mail
: dpo@bewel.be
post
: Bewel vzw – Ginderoverstraat 143 – 3590 Diepenbeek)
Het gebruik van jouw persoonsgegevens
Als je ons je adres geeft via deze website, dan ontvang je op dat opgegeven adres
enkel de informatie die je opgevraagd hebt.
Als je ons je telefoonnummer geeft via deze website, dan word je door onze
organisatie enkel op dat nummer opgebeld om op jouw vragen te reageren of om je
te informeren over eventuele bestellingen die je deed.
Als je ons je e-mailadres geeft via deze website, dan kan je van ons bedrijf e-mails
ontvangen om je te informeren over onze producten, diensten of aankomende
evenementen (met direct marketing als doel), gegeven dat jij daar actief
toestemming voor geeft of al klant bent bij ons bedrijf en ons eerder al je e-mailadres
gaf. Wil je onze e-mails niet langer ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op
een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren
in verband met ons privacybeleid?’.
Als we nieuwe doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens toevoegen,
brengen we je daarvan op de hoogte en vragen we je toestemming om jouw
persoonsgegevens voor deze doeleinden te mogen verwerken.
Je eigen persoonsgegevens inkijken en wijzigen
Op jouw verzoek geven we jou toegang tot alle informatie die we over jou bijhouden.
Gelieve ons daarvoor te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven
onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’. Ook voor een
eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je ons op die
manier contacteren.
Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je recht op:
informatie over je gegevens
toegang tot je gegevens
verbetering van je gegevens
bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
vergeten te worden
toestemming tot verwerking intrekken
verwerking beperken
overdraagbaarheid van je gegevens
Ben je van mening dat onze website niet overeenstemt met ons privacybeleid zoals
hierboven beschreven? Gelieve ons dan te contacteren op een van de manieren zoals
hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacy
beleid?’.
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