CB-IT bvba, gevestigd aan Pathoekeweg 9B-012 8000 Brugge België, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://www.cb-it.be
Pathoekeweg 9B-012
8000 Brugge - België
+3250689171

Persoonsgegevens die wij verwerken
CB-IT bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam // telefoonnummer // e-mailadres // wachtwoord indien nodig // IP-adres indien
nodig // overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch
// locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
CB-IT bvba verwerkt geen bijzondere of gevoelige data zoals politieke opvattingen / godsdienst of
levensovertuiging / gezondheid / seksuele voorkeuren / …

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CB-IT bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
CB-IT bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CB-IT bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Zolang er een commerciële relatie actief is tussen CB-IT bvba & u als klant
blijven de benodigde gegevens beschikbaar voor alle medewerkers van CB-IT bvba. De bewaartermijn van onze
backups bedraagt 6 maanden, dus 6 maanden na het verwijderen van uw gegevens zijn deze volledig
verwijderd uit de backuphistoriek en is er geen enkel spoor meer te vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
CB-IT bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CB-IT bvba gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor marketing doeleinden. Wel is er een Google
Analytics tracker actief op onze website om de hoeveelheid bezoekers te kunnen opvolgen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft 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 CB-IT bvba 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 ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 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 info@cb-it.be. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het
Rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. CB-IT bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
(https://www.privacycommission.be)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CB-IT bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@cb-it.be
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