Privacybeleid re-connect
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 juli 2020.

Inleiding
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in onze praktijk. Re-connect geeft dan ook veel om uw
privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina
laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen we aan u uit waarvoor deze
gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten van reconnect. U dient zich ervan bewust te zijn dat re-connect niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Verder leggen we u uit welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kan u contact opnemen via de contactgegevens die u aan het
einde van dit document terugvindt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wie is re-connect
Re-connect is een onderneming, opgericht door Liesbeth Martens, met ondernemingsnummer 0748 728 746
en vestigingsnummer 2 303 445 241 waarin zij haar activiteiten als klinisch orthopedagoog/ coach uitoefent.
Stijn Verschoore werkt freelance mee binnen re-connect onder zijn eigen naam en ondernemingsnummer
0644 956 958.

Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden enkel gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en te verbeteren.
Re-connect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken daarom uitsluitend gegevens
die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
We stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Doeleinden
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel
van de verwerking steeds direct verband houdt met de dienst die wij aan u verschaffen. We verzamelen of
gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit
privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

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 uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen servers van re-connect of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
De informatie die u ons verschaft wordt niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze freelancers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die aan ons is verstrekt. (zie rechten verder in dit document)

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. Zie onderstaande contactgegevens.

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.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bv. Uw IP- adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden bewaard zolang u cliënt bij ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntenprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen
wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen
dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn verloopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking
tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kan beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen,
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval
dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bv per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren.
U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via een verzoek aan
onderstaande e-mailadres. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle door onze bekende gegevens
van u.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via een verzoek aan
onderstaande e-mailadres. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via een verzoek aan
onderstaande e-mailadres. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat we uw gegevens niet langer
verwerken tot u deze beperking opnieuw opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen via een verzoek aan onderstaande e-mailadres. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres, afschriften of
kopieën van alle gegevens over u die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking. Hou hierbij wel rekening
dat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van re-connect. Indien u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op dusdanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Indien u van mening bent dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid,
kunt u contact met ons opnemen:
re-connect
Boogschutterslaan 58
8310 Brugge
Liesbeth: 0487 550 547
info@reconnect.be

