
Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018. Dit privacy beleid is aangepast conform Europese Verorde-
ning 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik, Benny De Sutter, zaakvoerder van BDS-INTERIEUR, ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan 
ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik 
verzamel als u deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring tracht 
te verbeteren. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BDS-INTERIEUR. U dient zich ervan bewust te zijn dat 
BDS-INTERIEUR niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken 
van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

BDS-INTERIEUR respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en ziet er op toe dat de verschafte  
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

Doeleinden
BDS-INTERIEUR gebruikt uw gegevens enkel voor informatieve en administratieve doeleinden. In het kader van een 
informatie aanvraag of offerteverzoek vraag ik enkele persoonlijke gegevens : naam, emailadres en type contact. Even-
eens tijdens of na afhandeling van een project vragen wij bepaalde gegevens om de administratie te kunnen voltooien: 
adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer (in geval van een onderneming). De gegevens worden opgeslagen 
op beveiligde servers van een derde partij: het gebruikte email softwarepakket. Ik verzamel of gebruik geen informatie 
voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toe-
stemming hiervoor heb verkregen.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. Soms vraag 
ik naar uw persoonlijke gegevens - in geval van een offerte aanvraag - die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Derden
Buitenom de opslag in mijn email softwarepakket, wordt de informatie niet met derden gedeeld. In enkele gevallen 
kan de informatie intern gedeeld worden. Mijn medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
te respecteren. 

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op 
dit moment aan mij is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact 
met mij opnemen:

BDS-INTERIEUR
Benny De Sutter
Zuidleiestraat 14 B
B-9880 Aalter
T 0473 96 89 07


