Privacyverklaring
Bellequadrat COMMV, gevestigd aan Jan van Ruusbroeclaan 36 3080 Tervuren, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Je kan er zeker van zijn dat alle mondelinge en schriftelijke informatie die
met je coach wordt uitgewisseld, volledig vertrouwelijk is.

Welke persoonsgegevens wij verwerken
-

Identificatiegegevens (bijv. naam, adres, email, …)
Opleiding en vorming (school, leerjaar, studierichting, …)
Overige persoonsgegevens die actief door betrokkene, ouder(s), voogd of kind
verstrekt, (webformulier, mail, brief en telefonisch)

Met welk doel verwerkt Bellequadrat deze gegevens?
-

Uitvoering van een overeenkomst
Verzending van een factuur
Verzending van een nieuwsbrief of reclame
Analyse ter verbetering van de dienstverlening per doelgroep

Bellequadrat verwerkt deze gegevens op basis van volgende verwerkingsgronden:
-

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Wettelijke verplichting
Toestemming betrokkene, ouder(s)/voogd

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Bellequadrat ziet erop toe dat persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard.
De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Zo zullen de persoonsgegevens die bv. in het kader van overeenkomsten verwerkt worden,
worden bijgehouden gedurende de looptijd van deze overeenkomsten of zo lang de
zakelijke rechten of persoonlijke rechten blijven bestaan. Het is mogelijk dat jouw
persoonsgegevens in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de
overeenkomst of facturatiedoeleinden) nog bewaard worden zolang dit noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van deze verwerkingen.
In sommige gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode
worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of
geschillen optreden.
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Omwille van het feit dat Bellequadrat ernaar streeft de taken opgelegd door de
toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens
beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat
Bellequadrat, nadat je persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende
kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden
verwijderd.
We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacy Policy zolang wij ze bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
bellequadrat@bellequadrat.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bellequadrat gebruikt geen computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bellequadrat) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bellequadrat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bellequadrat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Bellequadrat en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bellequadrat@bellequadrat.com. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
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identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bellequadrat wil
je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bellequadrat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
bellequadrat@bellequadrat.com.
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