Privacy policy
Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens bij elk bezoek en gebruik van deze
website. Dit overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De privacy policy kan op elk ogenblik worden gewijzigd.
De website, gehost bij GOit, Nijverheidsweg 88, 3945 Ham, is eigendom van en wordt beheerd door To
the Next Level, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), met zetel te 2560
Nijlen, Grensstraat 36, ingeschreven in Mechelen bij de kruispuntbank van ondernemingen onder
nummer 0836.626.186.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die u ons meedeelt wanneer u een vraag stelt via het
contactformulier op de website of door een mail te verzenden op het vermelde mailadres
sigrid.vandebroek@tothenextlevel.eu. De gegevens die we desgevallend ontvangen zijn : naam,
voornaam, mailadres, tel. of GSM nr. en adres.
Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van
uw ingevoerde persoonsgegevens. U heeft steeds de mogelijkheid om uw toestemming uitdrukkelijk
in te trekken door een mail te sturen aan sigrid.vandebroek@tothenextlevel.eu. U kan via deze weg
ook uitdrukkelijk vragen om uw gegevens te verwijderen.
De verantwoordelijke verwerkt de via deze website ontvangen persoonsgegevens voor volgende
doeleinden:
•

communicatie met u inzake het kantoor, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de periode nodig in functie van de contractuele relatie
die tussen To the Next Level en u ontstaat. In geval er geen contractuele relatie ontstaat worden de
persoonsgegevens verwijderd.
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U, als gebruiker, heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen
betreffende uw persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de
categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers
aan wie de gegevens worden verstrekt. U kan de gegevens opvragen die over u werden verwerkt,
alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.
U heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op u
betrekking hebben.
Wenst u, als gebruiker, één of meerdere van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, dan dient u uw
identiteit te bewijzen en uw verzoek te richten aan sigrid.vandebroek@tothenextlevel.eu
Wanneer er sprake is van een contractuele relatie wordt bijkomend een overeenkomst inzake GDPR
ondertekend tussen u en To the Next Level.
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