
Privacyverklaring 
 

1 Algemeen 
 
“Tinel Stefan – SiteDev” hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy- en 

persoonsgegevens. 

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere 

relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet 

betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de 

Verordening is een verwijzing naar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 

2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 

Met deze Privacyverklaring wil “Tinel Stefan – SiteDev” u wijzen op verwerkingshandelingen van uw 

gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw 

toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door “Tinel Stefan – SiteDev”.  

Deze Privacyverklaring kan in de toekomst onderhevig zijn aan aanpassingen en wijzigingen. 

 

2 Verwerker 
 

Uw gegevens worden verwerkt door “Tinel Stefan – SiteDev”hierna “SiteDev” genoemd – 

Oombergenstraat 53b  - 9620 ZOTTEGEM  - OndNr. BE 0876 314 034 – tel. +32 474 489 661 

 

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt 
 
SiteDev verbindt zich ertoe enkel de persoonlijke informatie te verwerken die noodzakelijk is en ter 

zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van 

persoonsgegevens kunnen verwerkt worden :  

- Persoonlijke identificatiegegevens  

- Financiële bijzonderheden  

- Persoonlijke telefoonnummers en e-mailadressen  

- Interesses en zakelijke voorkeuren  

- Informatie betreffende professionele activiteiten en voorkeuren  

Een gebruiker kan ons op verschillende manieren contacteren: via een contactformulier, per e-mail, 

telefonisch, via externe apps zoals Facebook Messenger.  

De door ons verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de wijze van contactname en de door u 

verstrekte informatie 

 

 



4 Doeleinden 
 
SiteDev verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een optimale werking van de site te 

garanderen. Deze informatie kan door SiteDev gebruikt worden voor acties of berichten van 

commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites sitedev.be worden gebruikt om 

het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens bestaan uit IP-adres, locatie, datum en 

tijd van het bezoek en de bezochte pagina’s. SiteDev verzamelt ook informatie in logfiles. Deze 

informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals debugging, trafiek- en profielanalyse om op 

die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. 

SiteDev verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens 

worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens enkel wanneer wij toestemming hebben gekregen. In het kader 

van de voorbereiding of uitvoering van ons contract. Om te voldoen aan de wettelijke of 

reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen en wanneer SiteDev daarvoor een 

gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, het voeren van direct marketing, het voorkomen 

van fraude of het beheren van interne administratie. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen SiteDev. 

Deze gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. 

 

5 Derden 
 

SiteDev verbindt zich ertoe om uw gegevens niet vrij te geven aan derden zonder uw expliciete 

toestemming. 

Voor sommige aspecten van onze producten en dienstverlening werken wij samen met derde 

partijen of schakelen wij onderaannemers in.  

Deze derde partijen werden zorgvuldig geselecteerd. 

SiteDev maakt onder meer gebruik van dienstverleners voor de registratie van domeinnamen, 

hostingproviders, aanbieders van SSL-certificaten, hard- en software aanbieders.  

 

6 Gegevensbeveiliging 
 

SiteDev neemt technische en organisatorische maatregelen als voorzorg om ongeoorloofde toegang 

en gebruik van persoonlijke gegevens te vermijden. 

 

Indien er zich datalek of diefstal zou plaatsvinden met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, 

dan wordt de klant hiervan verwittigd in de door de wet voorziene termijn. 

SiteDev vermeldt links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder deze 

Privacy Policy vallen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van 

deze websites. 

 

  



7 Uw rechten 
 

7.1 Recht op inzage, aanpassing of wissen van uw persoonsgegevens 
 

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker of klant, beschikt u over het recht op (gratis) inzage tot de 

verzamelde persoonsgegevens die over u werden verzamel. U kan hiervan eveneens een kopie van 

verkrijgen. 

Indien u zich op uw recht tot inzage wenst te beroepen, zal SiteDev dergelijke verzoeken 

beantwoorden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en hieraan gevolg geven binnen uiterst 

één maand na het ontvangen van de aanvraag. 

Om deze rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens te 

voorkomen, dient ons een bewijs van uw identiteit te worden bezorgd.  

Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te 

voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 2 

van deze Privacy verklaring. 

 

U heeft als tevens het recht om onnauwkeurige, foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten 

verbeteren of aanvullen. U kan uw recht tot verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring 

te verstrekken aan SiteDev. Hieraan zal gevolg worden gegeven binnen uiterst één maand na het 

ontvangen van de aanvullende verklaring. 

 

U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. 

U kan dit recht om vergeten te worden, slechts uitoefenen in de hierna opgesomde gevallen: 

- Uw persoonsgegevens niet lager nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk 

verzameld zijn: 

- Indien de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt 

- Uw persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting 

- Er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking 

- u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende 

gerechtvaardigde  

SiteDev zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestiging sturen. Bij gedeeltelijke 

verwijdering zal SiteDev toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. 

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen 

worden worden door SiteDev.  

SiteDev kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke 

verplichtingen na te komen (zoals de tegemoetkoming aan boekhoudkundige en fiscale 

verplichtingen zoals het verplicht bewaren van facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar). 

 

  



7.2 Recht op beperking van de verwerking 
 

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: 

- Tijdens de periode die SiteDev nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te 

verifiëren. 

- Indien de verwerking onrechtmatig is en verzet wordt aangetekend tegen het wissen van de 

persoonsgegevens in plaats van het schrappen ervan. 

- SiteDev de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en u 

deze nodig heeft inzake een rechtsvordering 

- Gedurende de periode die SiteDev nodig heeft om de aanwezigheid voor de gronden voor 

het wissen van persoonsgegevens te beoordelen. 

 

7.3 Recht op overdraagbaarheid 
 

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, 

verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens 

te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. 

Indien u wenst om dit recht uit te oefenen, zal SiteDev hieraan gevolg geven binnen één maand na 

het ontvangen van de aanvraag.  


