Privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens
APEROCON bvba hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg.
Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren,
ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. De persoonsgegevens die je via de
website verstrekt in het kader van een bepaalde dienstverlening worden zorgvuldig
verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe APEROCON bvba omgaat met
de persoonsgegevens die zij verwerkt.
Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door APEROCON bvba, Pierstraat
222 te 2630 Aartselaar. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als
General data Protection Regulation of ‘GDPR’). APEROCON bvba verwerkt de
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel
zolang dit hiervoor nodig is.
Doorgifte aan derden
APEROCON geeft je gegevens enkel door aan de Opdrachtgever indien dit nodig is voor
het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen
geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens
Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de
persoonsgegevens opvragen en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien
daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze
rechten uit te oefenen, vul je ons contact formulier in op de website www.aperocon.be.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het
specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen
invloed op.
Facebook en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code
die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.
Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid
met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige
regelgeving. Wijzigingen worden op onze website bekend gemaakt.

