
WIE	ZIJN	WE?	
VDD Consultancy 
Eikenstraat 1 
B – 9810 Nazareth 
T: 0498 525 505 
BE 0884.593.676 
info@vdd-consultancy.be 
WELKE	GEGEVENS	VERZAMELEN	WE	VAN	U	EN	WAAROM?	
Contactinformatie	
Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult 
bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, 
IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier 
met u te kunnen communiceren.  
Wanneer u een e-book of bestand downloadt, slaan we, indien u uw toestemming 
geeft, uw e-mailadres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u de 
downloads te kunnen sturen.  
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. 
Die gegevens hebben we nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte 
te houden van onze activiteiten en diensten.  
Wanneer u klant wordt bij VDD Consultancy bewaren we nog een aantal extra 
gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.  
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in ons e-mailbeheersysteem Mautic en ons 
klantenbeheersysteem Vtiger. Deze partners zijn ook GDPR compliant. 
Waarvoor	gebruiken	wij	uw	data?	
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende 
doeleinden: ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden. 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. 
Met	wie	delen	wij	uw	data?	
Enkel VDD Consultancy gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met 
derden. 
Hoelang	bewaren	we	uw	gegevens?	
VDD Consultancy bewaart uw persoonsgegevens tot 1 maand nadat u zich uitschreef 
voor onze nieuwsbrief. 
Hoe	beschermen	we	uw	gegevens?	
We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de 
persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, 
verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste 
technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om 
met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan. 
Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke 
informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten op info@vdd-consultancy.be. 
WELKE	RECHTEN	HEEFT	U?	
Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw 
persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kunt u zich best 
rechtstreeks tot VDD Consultancy richten door een e-mail te sturen naar info@vdd-
consultancy.be. 
Recht	op	inzage	en	rechtzetting	



U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in 
te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of 
verwijderen. 
Recht	op	overdracht	
U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de 
data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt 
doorgeven.  
Recht	om	te	worden	vergeten	
Een bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze 
databases. 
Recht	om	klacht	in	te	dienen	
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u 
het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. 
Recht	om	toestemming	in	te	trekken	
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens worden verzameld, heeft 
het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens. 
Recht	op	beperking	van	de	verwerking	
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop 
te zetten. 
COOKIES	
Waarvoor	worden	cookies	gebruikt?	
VDD Consultancy gebruikt cookies om: 
• het gebruik en de functionaliteiten van de website te verbeteren; 
• te analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van de website en om statistieken op 

te stellen; 
• de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen. 
Welke	soorten	cookies	gebruiken	we?	
Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en 
de functies van de website te gebruiken. 
Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals 
het aantal bezoekers, de browsers die gebruikt worden en de tijd die bezoekers 
doorbrengen op een webpagina. We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen 
van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en voor het opstellen van 
bezoekersstatistieken (meer info over hoe Google gegevens gebruikt). 
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw 
keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). 
Hoe	kunt	u	uw	cookies	beheren?	
De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op 
deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van 
uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren 
of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het 
mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser 
is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw 
cookievoorkeuren kunt wijzigen. 
Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u 
aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het verwijderen van cookies 
van uw computer. 
WIJZIGINGEN	
VDD Consultancy heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien 
nodig. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 06/09/2018. 


