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Webdesign (debbiebrouckmans.be)
25 mei 2018
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. Het adres van de
website van Debbie Brouckmans Webdesign is debbiebrouckmans.be.
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw
gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we
er op onze website gebeurt met de informatie die we over u te weten komen.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een afspraak maken.
Hiervoor vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of
u kunnen contacteren voor een afspraak. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden
bent met onze reactie.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van
een misdrijf).
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij
de nodige maatregelen. Zo maken we gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens
invoert. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Debbie Brouckmans Webdesign via de contactgegevens
onderaan dit document.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact opnemen
met Debbie Brouckmans Webdesign via de contactgegevens onderaan dit document.
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
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Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Debbie Brouckmans Webdesign
Zoutpoortstraat 4
3401 Walsbets
info@debbiebrouckmans.be
BE 0681.730.549
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