
Privacyverklaring 

 

Govaerts Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens 

en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere 

en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij 

doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met persoonsgegevens.  

 

Govaerts Group houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit 

brengt met zich mee dat in ieder geval:  

 

• wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

privacyverklaring 

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

• wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens 

• wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is 

• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 

willen wijzen en deze respecteren 

 

Als Govaerts Group zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan 

dit via onderstaande contactgegevens:  

 

Govaerts Group 

Staatsbaan 47 

3545 Halen 

infohalen@govaerts-halen.be  

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden door Govaerts Group verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden:  

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Govaerts Group  

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens 

van u vragen:  

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail  

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de 

gegevens hebben verkregen.  

 

 



Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)  

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden 

doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) 

toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te 

trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor 

de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke 

gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn 

Govaerts Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist: 

• Klanten: maximaal 7 jaar na bestelbon 

• Prospecten: maximaal 3 jaar na laatste gebruik 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de 

persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze 

privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.  

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen 

u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. 

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht 

een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

 

Wijziging privacyverklaring  

Govaerts Group kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 

aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 oktober 

2018. 



 

Cookies 

 

Wat is een cookie? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 

bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt 

meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 

opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer 

naar onze servers teruggestuurd worden 

 

Gebruik van sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website 

u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk 

aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden 

automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

 

Tracking cookies  

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden 

opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te 

weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit 

ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan 

uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te 

stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 

als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 

rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 

voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 

invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informa-

tie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-

adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar 

en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te 

houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-pro-

gramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoons-

gegevens. 

 

Persoonsgegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw ge-

gevens. Hiervoor kan u contact opnemen met maite@govaerts-group.be. Om mis-

bruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, 

dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kan deze terug vinden 

in de instellingen van uw browser. 

 



Cookie instellingen 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan 

u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 


