
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personen beschermd door ons privacybeleid 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2.2 
hieronder) bijhouden en verwerken.   
 
Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze klanten en relaties. 

2. Gegevensverwerking 
 

2.1. Definitie 
 
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke opslag en verwerking van gegevens die je als natuurlijke 
persoon kunnen identificeren.  De exacte persoonsgegevens die door ons verwerkt worden zijn opgenomen in punt 3 
van dit privacybeleid. 
 

2.2. Verantwoordelijke 
 
InTeS b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te Jan De Trochstraat 132, 1703 Schepdaal en ingeschreven bij de KBO 
onder nummer BE0.459.019.539 (hierna: InTeS) is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. 

3. Persoonsgegevens 
 
InTeS verzamelt, bewaart en bewerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de normale uitoefening van onze 
activiteiten en die expliciet door de betreffende persoon aan ons meegedeeld werden.  In concreto gaat het enkel om 
contactgegevens, waaronder: 

 Naam 

 Adres 

 Telefoon- en/of gsm-nummer 

 Email adres 
InTeS doet niet aan geautomatiseerd verzamelen van persoonsgegevens, en is geen koper van lijsten met 
persoonsgegevens. 

4. Gebruik 
 
InTeS gebruikt de hierboven genoemde persoonsgegevens enkel voor de normale uitoefening van onze activiteiten, 
en met name om specifiek contact op te nemen met de persoon in kwestie waar dat voor de uitoefening van onze 
activiteiten wenselijk of noodzakelijk is. 
 
InTeS organiseert geen mailing, reclame- of andere activiteiten waarbij significante groepen van door ons beheerde 
persoonsgegevens tegelijkertijd gecontacteerd worden. 

5. Beveiliging 
 
Alle door ons verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in een intern adressenbestand dat afdoende 
beschermd wordt tegen ongeoorloofd gebruik.  
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6. Doorgeven of doorverkopen 
 
InTeS zal in geen geval persoonsgegevens doorgeven of doorverkopen aan derde partijen zonder voorafgaande 
expliciete toestemming van de betreffende personen. 
 

7. Recht op inzage, verbetering en wissen 
 

7.1. Inzage 
 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens in ons bezit zijn, kan op ieder ogenblik contact opnemen met InTeS om inzage 
te krijgen in zijn of haar gegevens waarover wij beschikken. 
 

7.2. Verbeteringen 
 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens in ons bezit zijn, kan op ieder ogenblik contact opnemen met InTeS om zijn 
of haar gegevens te verbeteren indien deze foutief, ongepast of verouderd zouden zijn.  Wij verzoeken onze klanten 
en relaties dan ook om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke relevante wijziging zijn of haar 
persoonsgegevens. 
 

7.3. Wissen 
 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens in ons bezit zijn, kan op ieder ogenblik contact opnemen met InTeS om zijn 
of haar gegevens zonder onredelijke vertraging te laten verwijderen uit onze gegevensverwerkende systemen. 
 

7.4. Praktisch 
 
Voor het uitoefenen van uw recht tot inzage, verbetering en/of wissen van uw persoonsgegevens, vragen wij u om 
contact op te nemen met InTeS op het adres vermeld in punt 10 hieronder.  De verantwoordelijke voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens zal dan zonder onredelijke vertraging ingaan op uw vraag. 

8. Periode van bewaring 
 
Uw persoonsgegevens worden door ons bijgehouden zolang we ze nodig hebben voor de normale uitoefening van 
onze activiteiten.  De bewaarperiode kan dus verschillen van geval tot geval. 

9. Cookiebeleid 
 
InTeS maakt geen gebruik van cookies als je onze emails opent of onze website gebruikt. 

10. Contact 
 
Om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij InTeS b.v.b.a. dient 
u zich per email te richten aan: 
 

privacy@intes.be 
 
U kan ook per brief contact opnemen op volgend adres: 
 

InTeS b.v.b.a. 
t.a.v. de privacy verantwoordelijke 

Jan De Trochstraat 132 
1703 Schepdaal 


