PRIVACYVERKLARING UP2BE

Up2BE verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Up2Be
Ilse Verbeke
Amand Casier de ter Bekenlaan 36
9030 Mariakerke
Telefoon: 0497 44 39 24
Email: ilse@up2be.be
Ondernemingsnummer: BE 0552 990 862

Persoonsgegevens die wij verwerken
Up2Be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam en voornaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Beroep
- Ondernemingsnummer
- Naam bedrijf
Verwerkingsdoeleinden
Up2Be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
-

Afhandelen van de betaling
Verzenden van nieuwsbrief, blog en/of reclamefolder
Indien noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Melding van wijzigingen van onze diensten en/of producten
Opvolgen solvabiliteit
Opvolgen van bestellingen en/of leveringen van producten

Overmaken aan derden
Up2Be verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u, een audit of om te voldoen aan de
wettelijke verplichting.
Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Up2Be en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar ilse@up2be.be.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Up2Be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via ilse@up2be.be
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

