Privacyverklaring
Vzw BKO Genk Oost – de apenstaart, gevestigd aan de Reinpadstraat 169 B-3600 Genk is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens: Reinpadstraat 169 – 3600 Genk – de.apenstaart@telenet.be – 089 20 97
34

Persoonsgegevens die we verwerken
De apenstaart verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
1.
2.
3.
4.
5.

Voor- en familienaam
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over je activiteiten op onze website
Internetbrowser en toesteltype

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
de.apenstaart@telenet.be zodat we de betreffende informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken we persoonsgegevens?
De apenstaart verwerkt analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De apenstaart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
De apenstaart gebruikt alleen technische en functionele technieken en analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies opslaat. Bovendien kan
je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Je
hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Apenstaart.
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de.apenstaart@telenet.be Je
hebt bovendien de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

De beveiliging van persoonsgegevens
De apenstaart neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer ernstig en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact
op met de apenstaart.

