
BLANCQUAERT   

tools  
Blancquaert Tools bvba - Kapelstraat 19 bus 3 - B 2540 Hove 

 

Tel:  +32 478 78 10 43 
Fax:  + 32 3 400 11 04 
BTW :     BE 0456 991 447 

Pagina 1 van 3 Versie mei 2018 

 

PRIVACYVERKLARING 

Inwerkingtreding 24/05/2018 

Privacy nota in verband met GDPR  wat staat voor General Data Protection Regulation  of AVG 
wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Dit document geeft ons meest recente standpunt in verband met de bescherming van de privacy 
van onze contactpersonen  

Inleiding 

Blancquaert Tools verbindt zichzelf aan zorgvuldigheid bij de verwerking van persoonlijke 
gegevens. De onderstaande verklaring bepaalt het kader van wat Blancquaert Tools verwerkt en 
van uw rechten als betrokkene ('contactpersoon').  
Het vermeld ook het cookiebeleid van onze website www.bltools.be  

Uw persoonlijke gegevens 

'Persoonlijke gegevens' verwijst naar identificerende informatie die betrekking heeft op een 
individu. De identificatie kan plaatsvinden op basis van alleen de gegevens of in combinatie met 
andere gegevens die in bezit zijn van de gegevensbeheerder of waarschijnlijk in diens bezit 
komen.  
Blancquaert Tools verzamelt enkel informatie om u te voorzien van onze diensten en informatie 
te bezorgen over onze producten. 
Blancquaert Tools werkt enkel B2B (van bedrijf naar bedrijf) en we verzamelen enkel die 
persoonlijke gegevens om u onze producten of diensten te kunnen aanbieden en op uw 
verzoeken te reageren. 
Als u ervoor kiest om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunnen we mogelijk niet de 
gewenste diensten bieden.  

Hieronder volgen voorbeelden van gegevens die we verzamelen en opslaan: 

 Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van het bedrijf en aanvullende 

contactgegevens worden gebruikt als de primaire communicatiemethode. 

Persoonlijke informatie die geen verband houdt met het bedrijf wordt enkel verzameld 

indien deze bewust wordt over gedragen. 

 Wij verzamelen geen IP-adres en unieke apparaat-ID's  

  

http://www.bltools.be/
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Niet-persoonlijke gegevens 

Blancquaert Tools kan aanvullende informatie verzamelen die op zichzelf niet kan worden 
gebruikt een specifiek individu te identificeren. Deze informatie wordt gebruikt ter 
ondersteuning van onze zakelijke activiteiten. Bijvoorbeeld: 

 Statistieken over het website verkeer worden gebruikt om te begrijpen hoe onze website 

gevonden en gebruikt wordt.  

 

Wettige gronden en ander gebruik 

Blancquaert Tools verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens waarvoor u toestemming 
geeft als deze nodig zijn om een contract met u na te komen en een specifieke dienst te leveren 
of in bepaalde gevallen met 'legitieme belangen' die niet zwaarder wegen dan uw rechten en 
vrijheden. 

Blancquaert Tools kan uw persoonlijke informatie alleen met uw toestemming of voor naleving 
van een contract delen met externe partijen.  
Blancquaert Tools kan uw bedrijfsgegevens doorgeven aan onze leveranciers, maar enkel voor 
het verlenen van een dienst of product. 
Blancquaert Tools deelt uw persoonlijke gegevens niet met externe partijen voor direct 
marketing-doeleinden. 
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Uw rechten met betrekking tot uw 

persoonlijke gegevens 

 Het recht om gegevens te verwijderen: u kunt ons vragen om gegevens te verwijderen 

die we niet langer nodig hebben om een dienst aan u aan te bieden. 

 

 Het recht om gegevens te corrigeren of te wijzigen: u kunt uw contactgegevens opvragen 

en laten aanpassen 

 Het recht om het gebruik van gegevens te betwisten of beperken:  

u kunt ons vragen om het gebruik te stoppen of beperken van sommige of alle 

persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben. 

 Recht op toegang: u kunt ons op eenvoudig verzoek vragen om een kopie te bezorgen 

van uw persoonlijke gegevens. 

U kunt uw aanvraag indienen via het e-mail adres op de contactpagina van de website.  
We zullen uw aanvraag na ontvangst beoordelen en u laten weten hoe we verder willen gaan. 
We kunnen onder bepaalde omstandigheden en volgens toepasselijke wetten en regels in de 
Europese Unie of in EU-lidstaten de toegang tot uw gegevens weigeren en weigeren om uw 
gegevens te wijzigen, wissen of porteren of om de verwerking van uw gegevens te beperken. 
Blancquaert Tools zal zo spoedig mogelijke en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst op uw 
verzoek reageren. 

 

Cookiebeleid 
Blancquaert Tools gebruikt geen cookies op haar website voor het verzamelen van welke 
informatie dan ook. 

 


