PRIVACY VERKLARING dd. 22 mei 2018
TAKE A PEAK verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen, rekening houdend met de nieuwe
GDPR/AVG wetgeving die ingaat op 28 mei 2018.

1. WIE IS TAKE A PEAK?
TAKE A PEAK - EZ | Hilde Everaert | Klarenhof 3 9820 Merelbeke | BTW BE 0681 809 535 | do@take-a-peak.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELT TAKE A PEAK VAN U?
Voor- & achternaam | (Naam bedrijf) | Adresgegevens | Telefoonnummer & E-mailadres | Rekeningnummer & BTW
nummer | Foto’s (Voor websites)
Uw gegevens komen bij TAKE A PEAK terecht via visitekaartje, mail en het contactformulier op www.take-a-peak.be.

3. WAAROM HEEFT TAKE A PEAK UW GEGEVENS NODIG?
Ze worden gebruikt om u te contacteren voor afspraken, mail- & briefverkeer, voor het mailen of versturen van
offertes en facturen en zijn dus nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
TAKE A PEAK zal in geen geval uw gegevens delen met anderen tenzij u toestemming geeft.
Uitzonderingen zijn:


juridische redenen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een
bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.



entiteiten die uw persoonsgegevens nodig hebben om te verwerken en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de
verwerking te verwezenlijken. Die entiteiten zijn evenzeer verbonden aan de Privacy wet.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN?
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U heeft de volgende rechten volgens de wetgeving:


Recht van
inzage en kopie / aanpassing of rectificatie / gegevensuitwisseling / beperking van verwerking / bezwaar / overdraagbaarheid.

Hier volstaat een mail aan do@take-a-peak.be. Binnen de 30 dagen zal dit administratief in orde gebracht worden.
U kan TAKE A PEAK ook contacteren om aan te geven dat uw gegevens niet langer bewaard mogen worden.

Sowieso bewaart TAKE A PEAK uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

5. HOE BEVEILIGT TAKE A PEAK UW GEGEVENS
Als websitebouwer mag u ervan op aan dat alle nodige acties ondernomen worden om uw gegevens te beschermen.
Alle websites die TAKE A PEAK maakt:


zijn SSL (Secure Sockets Layer) actief. Dit is een encryptieprotocol dat gegevensuitwisseling via de website beveiligt. Bv. Via het
contactformulier. Dit herkent u aan https:// in de adresbalk (de url).



zijn beveiligd via een Real Time Security Programma en een Firewall.



hebben 1 administratie gebruiker met een zeer sterk wachtwoord.



worden op regelmatige tijdstippen geback-upt & onderhouden.



maken geen gebruik van cookies.



voor een link met Google Analytics op uw website wordt uw toestemming gevraagd. Google beveiligt uw gegevens & maakt deel
uit van het EU-U.S. Shield Framework & respecteert dus je Privacy.

6. GOOGLE ANALYTICS
De website van TAKE A PEAK maakt gebruik van Google Analytics van Google Inc. Het is een webanalysedienst die
gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe de TAKE A PEAK website gebruikt wordt. De cookies worden benut
voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan de website). Google kan die
informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Meer informatie over hun GDPR privacy beleid vindt u
op de website van Google Analytics.
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