Privacy- & cookiebeleid Dé Kleurarchitect
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14 augustus 2019. Deze privacyverklaring
is van toepassing op de website en diensten van Dé Kleurarchitect, met
maatschappelijke zetel in Commyn 26a – 1547 Bever, BTW BE0695.551.861
Contactgegevens
Dé Kleurarchitect
Commyn 26a
B-1547 Bever
+32 473 29 95 84
info@dekleurarchitect.be
www.dekleurarchitect.be

Vanessa Van De Sype werd aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming van Dé
Kleurarchitect en is te bereiken via info@dekleurarchitect.be
Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze
website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die
conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).
Persoonsgegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam en voornaam, adresgegevens, email, telefoonnummer,
gegevens over uw surfgedrag.
Dé Kleurarchitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen
met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze
gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account
aanmaakt op onze website, u iets aankoopt via de website, u zich inschrijft voor onze
nieuwsbrief of workshop.







Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Dé Kleurarchitect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie
met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of
te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te
handelen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u
promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door
ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door
bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e mailbericht.
Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de
doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u
verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.
Overdracht van gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.
Veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen
op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale
en Europese wetgeving.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verw erking van uw
persoonsgegevens door Dé Kleurarchitect en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekleurarchitect.be.
Dé Kleurarchitect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen beter bekend als “de
privacycommissie”). Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/melding-van-gegevenslekken.

Uw rechten


Recht van toegang en inzage



U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook
van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.



Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen, U kan dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw
account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens
vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.



Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens
om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten
tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk
geval hoeft u geen redenen op te geven.



Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.



Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het
recht om deze toestemming in te trekken.



Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:
commission@privacycommission.be.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of
te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de
datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij
dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze
privacyverklaring periodiek door te lezen.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens:

