
Scanndesk bvba privacyverklaring 
 
De bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn van essentieel belang. Uw persoonsgegevens ver-
werken doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 
2016. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
 
Uw gegevens worden verwerkt door Scanndesk bvba, Merestraat 59, 9420 Erpe-Mere, BE 0473.767.301. 
U kan zich voor alle informatie wenden tot: 
Scanndesk bvba 
Merestraat 59 
9420 Erpe-Mere 
BE 0473.767.301 
 
Tel: 0477 303 626 
E-mail: Scanndesk@skynet.be 
 
Doeleinden van de verwerking van uw gegevens 
 
U heeft ten allen tijde het recht om hieronder vermelde doeleinden te laten schrappen. 
 
klantenbeheer 
 
Wanneer u een bestelling plaatst verwerken wij de gevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor 
het uitvoeren van de bestelling. Uw gegevens worden enkel onder de vorm van klantenlijst bewaard. Na 
het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden  Daarna worden uw 
gegevens gewist.   
 
Verder zullen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwe activiteieten waarvvor u 
uiteraard steeds kan uitschrijven. 
 
Bezoek van onze website 
 
Een bezoek aan onze website kan mogelijks 'cookies' op de harde schijf van uw toestel plaatsen worden 
om de site beter af te stemmen op marketing behoeften.  Gedetailleerde informatie over deze cookies, de 
automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat verband, vindt u in onze 
cookieverklaring. Wij kunnen deze cookies eventueel gebruiken om u verder te blijven informeren over 
onze nieuwigheden. Deze gegevens worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden. 
 
Direct Marketing 
 
Scanndesk bvba houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van 
direct marketing. Als klant kan u ten allen tijde  bezwaar maken ddor ons hierover een mail te sturen naar 
scanndesk@skynet.be.Op dat ogenblijk sschrappen wij u van onze klantenlijst. 
 
Indien wij mailings versturen is de mogelijkheid tot uitschrijven steeds voorzien. 
 
Doorgeven van gegevens 
 
Scanndesk bvba geeft u gegevens aan niemand door. 
 
Recht van inzage 
U heeft het recht om ons te vragen of en welke gegevens wij van u verwerken en wanneer dat het geval is 
U heeft ook het recht om inzage te krijgen in die gegevens. 
 
Recht op aanpassingvan uw gegevens 
U heeft het recht om uw gegevens aan te passen op eenvoudig verzoek via scanndesk@skynet.be 
 
Recht op wissen van uw gegevens 
U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen. 
 
Recht op beperking van de verwerking 
Indien u meent dat bepalde gegevns overbodig zijn, kan u dat steeds laten aanpassen via 
scanndesk@skynet.be 
 
Inbreuk op uw persoonsgegevens 
 
Scanndesk bvba doet er alles aan om uw persoonsgegevens  te beschermen tegen verlies misbruik of 
vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens zullen wij u op de hoogte 
stellen van de inbreuk. 
 
Voor alle informatie omtrent ons privacybeleid kan u steeds terecht op Scanndesk bvba, Merestraat 59, 
9420 Erpe Mere, 0032 (0)53839827 
scanndesk@skynet.be 


