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I N L E I D I N G

Wildflowers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Wildflowers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
23/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke
wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke
rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke
voor de verwerking van persoongegevens via info@wildflowers.be of via 0483 81 87 05.

V A N  W I E  V E R Z A M E L E N  W I J  P E R S O O N S G E G E V E N S ?

Wildflowers verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse
of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat
dus om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar
ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

W E L K E  P E R S O O N S G E G E V E N S  V E R Z A M E L E N  W I J ?

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de
website, mee te delen. Wij verzamelen naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens (zoals
geslacht, geboortedatum), alsook alle andere gegevens die u ons bezorgt. Deze verwerking
behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Wildflowers, met name de
mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar
geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Wildflowers om haar
boekhouding te voeren.
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De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van
België (Balanscentrale) en dergelijke. 

Verder verzamelen wij de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten
te verlenen. U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen.

Op onze website staat ook een contactformulier waar bezoekers informatie dienen te geven
zoals naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het
verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze
informatie wordt louter voor dit doel gebruikt, wordt niet permanent opgeslagen en wordt niet
verstrekt aan derden.
.

H O E  L A N G  B E W A R E N  W I J  U W  P E R S O O N S G E G E V E N S ?

Persoongegevens die wij moeten bewaren krachtens de wet van 18 september 2017
Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze
cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze
cliënten. Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18
september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de
cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

Andere persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard
gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de
boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving en de sociale wetgeving.

Na het verstrijken van de respectievelijke termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij
een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet

W E L K E  R E C H T E N  H E E F T  U ?

U kan ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of
gedeeltelijk te wissen. U kan ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven in een
gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te ontvangen. 
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Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds
(geheel of gedeeltelijk) intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet
meer kunnen verlenen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze
richten aan info@wildflowers.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze
verzoeken en klachten. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een
identiteitsbewijs voor te leggen. 

Wanneer u op eenbepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werden gerespecteerd,
kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit. (zie: https://www.privacycommission.be ).

H O E  B E V E I L I G E N  W I J  U W  P E R S O O N S G E G E V E N S ?

Wildflowers heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek
trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of
vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

C O O K I E S

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de computer van de bezoeker worden
geplaatst. Wij doen dit enkel en alleen om uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk te
laten verlopen. Zo kunnen wij bvb. uw taalkeuze onthouden.

Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op anders websites te
volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch
geen cookies gebruiken, dan kan u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser.
Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de internetbrowser.

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze
website. We raden u dan ook aan de Privacyverklaring van de andere websites te raadplegen.
We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze
website bezoekt via één van de links op onze website.
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V R A G E N

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door
u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kunt u te allen tijde bij ons hiervoor
terecht bij Wildflowers na afspraak of per e-mail via info@wildflowers.be.
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