Privacyverklaring
VANMA TECH BVBA, met maatschappelijke zetel Moleneed 31a te 9260 Serskamp en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0822.210.996, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.
Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de
persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we die bewaren,
aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt
uitoefenen, conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens, die wij als
verwerkingsverantwoordelijke verwerken, van onze klanten, leveranciers,
(onder)aannemers, nuttige contactpersonen, … Wij verwerken ook persoonsgegevens
van onze werknemers, maar gelet op de specifiek aard ervan, wordt deze verwerking
uitgebreid toegelicht in de privacyverklaring voor werknemers.
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Vanma Tech bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.








Identificatiegegevens (bv. naam, ondernemersnummer)
Contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer, e-mail)
Werkgerelateerde gegevens (bv. functie)
Facturatiegegevens (bv. btw-nummer, bankrekeningnummer)
Financiële gegevens (bv. betaalhistoriek)
Gegevens aan ons bezorgd door overheidsinstanties (bv. over sociale of fiscale
schulden in het kader van de inhoudingsplicht art. 30bis en 30 ter)
Bewakingsbeelden

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Vanma Tech bvba verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:










het leveren van onze diensten aan klanten;
klantenbeheer;
beheer leveranciers / (onder)aannemers;
facturatie, boekhouding, financiële administratie;
registratie prestaties werknemers
schade-, geschillenbeheer;
public relations;
camerabewaking;
toegangscontrole.
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De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van onderstaande
rechtsgronden:





noodzakelijk voor de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst
of samenwerking;
wettelijke en reglementaire verplichtingen;
ons gerechtvaardigd belang (camerabewaking en toegangscontrole ter beveiliging van
de bedrijfsmiddelen);
uw toestemming voor een specifieke verwerking (referentie op de website of
Facebookpagina van Vanma Tech bvba).

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Omwille van hoger vermelde doeleinden worden persoonsgegevens doorgegeven en
mogelijk verwerkt door:







boekhouder;
verzekeraar;
bank;
advocaat;
overheidsinstanties;
dienstverleners, (onder)aannemers, leveranciers die namens ons diensten of
goederen leveren.

Vanma Tech bvba maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van online
software voor boekhouding, urenregistratie en toegangscontrole.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking
stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners of delen op onze
website of sociale media (Facebookpagina), tenzij met uw voorafgaande toestemming.
4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Vanma Tech bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking. Persoonsgegevens van klanten,
leveranciers en (onder)aannemers zullen uiterlijk tien jaar na de beëindiging van de
overeenkomst of samenwerking verwijderd of geanonimiseerd worden, met uitzondering
van de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan specifieke wetgeving
of om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen
beantwoorden.
5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Vanma Tech bvba verbindt zich ertoe naar best vermogen alle redelijke maatregelen te
nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.
6. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor een specifieke
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Vanma Tech bvba en een gegevensoverdracht te vragen naar
uzelf of naar een andere, door u genoemde, organisatie.
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Indien u voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via e-mail
naar ann@vanmatech.be of via brief naar Vanma Tech bvba, Moleneed 31a, 9260
Serskamp. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de vier weken, op uw
verzoek.
Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn, beschikt u over de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.
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