PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Sally Maes (INNA Vlaanderen).
Deze privacyverklaring biedt U gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw
persoonsgegevens door Sally Maes, Ganzendries 16, 9130 Kieldrecht.
Het doel van deze Privacyverklaring is U te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over
U, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe U uw
rechten kan uitoefenen.
1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij over U?
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze
professionele activiteiten.
Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:
 Identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart- en paspoortnummers, nationaliteit,
geboorteplaats en –datum, geslacht, foto, IP-adres)
 Contactgegevens (vb. post- en emailadres, telefoonnummer)
 Familiale situatie (vb. burgerlijke staat, aantal kinderen)
 Fiscale informatie (vb. tax ID, fiscale woonplaats)
 Gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (vb. opleidingsniveau, job, naam
van de werkgever, inkomen)
 Gegevens die bezorgd worden door officiële overheden
 Medische gegevens voor zover uw dossier een dossier is inzake verslavingsproblematiek.
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Tenzij wettelijk verplicht verplicht of indien dit voortvloeit uit de diensten die wij aanbieden
verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst,
politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden,
genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.
De gegevens die wij over U gebruiken zijn gegevens die U ons rechtstreeks hebt bezorgd, of
gegevens die wij verkregen hebben via uw huisarts en advocaat.

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?
a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
b. Om een overeenkomst met U uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw
verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan.
c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten uit te voeren, om ons risicobeheer te
verbeteren en om onze rechten te verdedigen.
d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke
verwerking.
Indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in
deze Afdeling 3, zullen wij U hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Om hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan
derden mits uw voorafgaande toestemming.

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke
wetten en regels, of langer, wanneer de opvolging van uw dossier dit vereist.
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5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U deze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt U het recht op:
 Inzage: U kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een
kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 Rectificatie: als U meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan U vragen
dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 Wissing: U kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 Beperking: U kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 Bezwaar: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct markteting
doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 Intrekken van uw toestemming: indien U uw toestemming hebt gegeven voor het
verwerken van uw persoonsgegevens, hebt U steeds het recht om deze toestemming in te
trekken.
 Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt U het recht om de
persoonsgegevens die U aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch
mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.
Indien U één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan U ons contacteren via:
welkom@innavlaanderen.be of een brief richten naar Sally Maes, Ganzendries 16, 9130
Kieldrecht.
Gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij U kunnen identificeren.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt U, naast de hierboven vermelde
rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
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6. Hoe kan U wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?
In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring
regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen U uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online (www.innavlaanderen.be) te
raadplegen en wij zullen U van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website
of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

7. Hoe kan U ons contacteren?
Indien U vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze
Privacyverklaring, kan U ons contacteren via welkom@innavlaanderen.be of Sally Maes,
Ganzendries 16, 9130 Kieldrecht.
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