
Privacy Policy 
  

Verantwoordelijke verwerking en gegevensbescherming :  

 

Wibe Masureel, met adres Bisschop Pieter Damantlaan 3, 9080 Lochristi, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

   

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

 

Wibe Masureel / Busy Bee Administration kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat 

u gebruik maakt van de diensten van Wibe Masureel / Busy Bee Administration, en/of omdat 

u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wibe Masureel / Busy 

Bee Administration verstrekt.  Wibe Masureel / Busy Bee Administration kan de volgende 

persoons gegevens verwerken: 

 

- Naam van uw bedrijf 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

  

 

Waarom hebben wij gegevens nodig. 

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doelen :in het kader van de voorbereiding, 

uitvoering of beëindiging van ons contract; 

  

- Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn 

onderworpen; en/of 

- Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen 

- Verzenden van onze nieuwsbrieven  

- Verzending van mailings met aanbod diensten en activiteiten 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren; 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten; 

- Om uw aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen. 

- Om onze prestaties op te volgen.  

-  

Wij kunnen je gegevens en profiel gebruiken om onze diensten te evalueren.  

  

 

  



 

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? 

 

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Belgische Wet 

betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en vanaf de inwerkingtreding ervan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679n (hierna AVG of GDPR). 

  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met Wibe Masureel, via mail op wibe.masureel@gmail.com of 

per post: Wibe Masureel, Bisschop Pieter Damantlaan 3, 9080 Lochristi 

  

 

 

Bewaren van je persoonsgegevens  

 

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren 

waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de 

termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om 

tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld 

verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) . 

  

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze diensten, overeenkomst met u of om te voldoen aan eventuele 

wettelijke verplichtingen en bevoegdheden.  

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

dataverwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken meerdere 

cookies. Bekijk ons cookiebeleid. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 

hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen.  

  

 

 

  

mailto:wibe.masureel@gmail.com


Privacy-rechten en hoe uit te oefenen  

 

Privacy-rechten : 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 

dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 

een computerbestand naar u of een andere, door u schriftelijk genoemde organisatie, te sturen. 

  

Hoe uit te oefenen : 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Wibe Masureel, per post naar Bisschop 

Pieter Damantlaan 3, 9080 Lochristi, of  via e-mail : wibe.masureel@gmail.com 

   

Wij houden eraan zo snel mogelijk maar zeker binnen de 4 weken, te reageren op uw verzoek. 

  

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:  

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

commission@privacycommission.be 

  

  

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 

 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt 

uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken 

of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen 

we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 
 


