
PRIVACYVERKLARING 
 

ALGEMEEN 
Lies Bulteel bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens en dat uw pr ivacy wordt gerespecteerd. In 
deze pr ivacyverklar ing wi l  ik u heldere en transparante informatie 
geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik ermee omga. 
Ik doe er al les aan om uw pr ivacy te waarborgen en ga daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lies Bulteel bvba houdt 
z ich in al le geval len aan de toepassel i jke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met z ich mee dat ik in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het 
doel waarvoor deze zi jn verstrekt, deze doelen en type 
persoonsgegevens zi jn beschreven in deze 
Pr ivacyverklar ing 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel 
die gegevens welke minimaal nodig z i jn voor de doeleinden 
waarvoor ze worden verwerkt 

• Vragen om uw uitdrukkel i jke toestemming als ik deze nodig 
hebb voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

• Passende technische en organisator ische maatregelen 
hebb genomen zodat de bevei l ig ing van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is 

• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere part i jen, 
tenzi j  d i t  nodig is voor ui tvoer ing van de doeleinden 
waarvoor ze z i jn verstrekt 

• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw 
persoonsgegevens, u hierop wi l  wi jzen en deze respecteer. 

Als Lies Bulteel bvba ben ik verantwoordel i jk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze 
pr ivacyverklar ing vragen heeft h ierover of contact met mi j  wenst 
op te nemen kan dit v ia onderstaande gegevens of v ia het 
contactformul ier op de website: http:// l iesbulteel.be/contact/ 



Lies Bulteel bvba 
Hoogton 34 
2200 Noorderwi jk 
+32 495 535015 
l ies@l iesbulteel.be 

WAAROM VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS 
Uw persoonsgegevens worden door Lies Bulteel bvba verwerkt 
ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

• Het versturen van nieuwsbrieven, wenskaarten en 
uitnodigingen voor evenementen waarvoor uw uitdrukkel i jke 
toestemming wordt gevraagd 

• Als u een formul ier met een vraag om feedback invult,  
gebruik ik uw persoonl i jke gegevens om gevolg te geven 
aan uw ber icht. 

• Als u om product informatie vraagt, gebruik ik uw 
persoonl i jke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag. �  

• Het verstrekken van dienst na verkoop. 

Voor de bovenstaande doelstel l ingen kunnen wi j  de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

• Persoonl i jke ident i te i tsgegevens:  
o Naam 
o Voornaam 
o Postadres 
o GSM nummer 
o Emai l  

VERSTREKKING AAN DERDEN 
De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde part i jen 
verstrekken indien dit  noodzakel i jk is voor ui tvoer ing van de 
hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maak ik gebruik van een derde part i j  voor: 

• Het verzorgen van de internet omgeving 
• Het verzorgen van IT- infrastructuur 
• Versturen van art ikelen naar een postadres 



• Het verspreiden van nieuwsbrieven, wenskaarten en 
uitnodigingen per post- of emai l .  

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere part i jen 
waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met 
deze verwerkers maak ik hier in ui teraard de nodige afspraken om 
de bevei l ig ing van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ik 
verstrek ook geen persoonsgegevens aan part i jen welke 
gevest igd z i jn buiten de EU.  

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere 
part i jen verstrekken, tenzi j  d i t  wettel i jk verpl icht en toegestaan is. 
Een voorbeeld hiervan is dat de pol i t ie in het kader van een 
onderzoek persoonsgegevens bi j  mi j  opvraagt. In een dergel i jk 
geval dien ik medewerking te ver lenen en ben dan ook verpl icht 
deze gegevens af te geven.  

BEWAARTERMIJN 
Lies Bulteel bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze 
z i jn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 
Ik heb passende technische en organisator ische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo heb ik bi jvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen: 

• Al le personen die namens Lies Bulteel bvba van uw 
gegevens kennis kunnen nemen, z i jn gehouden aan 
geheimhouding daarvan 

• Ik gebruik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al 
onze systemen 

• Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te 
kunnen herstel len bi j  fysieke of technische incidenten 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 
U heeft recht op inzage en recht op bewerken of verwi jder ing van 
uw persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Dit kan 



door een eenvoudig aanvraag per mai l :  l ies@l iesbulteel.be. Je 
kan dit  ook bekomen door contact met me op te nemen via de 
gegevens zoals vermeld bi j  ‘A lgemeen’ bovenaan deze 
pr ivacyverklar ing.  

Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mi j .  Ook heeft u 
het recht om de door u verstrekte gegevens door mi j  te laten 
overdragen aan uzelf  of in opdracht van u direct aan een andere 
part i j .  Ik kan u vragen om u te legit imeren voordat ik gehoor kan 
geven aan voornoemde verzoeken. 

KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens dan vraag ik u hiervoor direct contact met 
ons op te nemen. U heeft a l t i jd het recht een klacht in te dienen 
bi j  de Pr ivacy Commissie, di t  is de toezichthoudende autor i te i t  
op het gebied van pr ivacybescherming. 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 
Lies Bulteel bvba kan zi jn pr ivacyverklar ing wi jz igen. De actuele 
versie is steeds gepubl iceerd op de website met vermelding van 
de laatste wi jz ig ingsdatum. Oudere versies van onze 
pr ivacyverklar ing worden in het archief opgeslagen. Neem 
contact met mi j  a ls u deze wi l t  raadplegen via de gegevens zoals 
vermeld bi j  ‘Algemeen’ bovenaan deze pr ivacyverklar ing. 
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