LIFE IS SWEET
PRIVACY VERKLARING 21 mei 2018
LIFE IS SWEET verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen, rekening houdend met de nieuwe
GDPR/AVG wetgeving die ingaat op 28 mei 2018.

1. WIE IS LIFE IS SWEET?
LIFE IS SWEET - EZ | Sofie De Wispelaere | August Van Doorslaerlaan 59 , 1860 Meise
BTW BE0680 607 923 | info@life-is-sweet.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELT LIFE IS SWEET VAN U?
Voor- & achternaam | (Naam bedrijf) | Adresgegevens | Telefoonnummer & E-mailadres | Rekeningnummer & BTW
nummer.
Uw gegevens komen bij LIFE IS SWEET terecht via contactformulier op de veilige website van www.life-is-sweet.be,
en ook via andere contactformulieren op de bestelwebsites www.foodtruckbestellen.be, www.salino.be,
www.toettoetfood.be.
Visitekaartjes, mail of telefonisch zijn de andere kanalen.

3. WAAROM HEEFT LIFE IS SWEET UW GEGEVENS NODIG?
Ze worden gebruikt om:


u te contacteren voor afspraken



voor mail- & briefverkeer



voor de opmaak van offertes



voor het mailen of versturen van de facturen

Tevens zijn de adresgegevens nodig om ter plaatse de hartwafeltjes of andere bestelling klaar te maken.
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LIFE IS SWEET zal in geen geval uw gegevens delen met anderen tenzij u toestemming geeft.
Uitzonderingen zijn:


juridische redenen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een
bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.



entiteiten die uw persoonsgegevens nodig hebben om te verwerken en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de
verwerking te verwezenlijken. Die entiteiten zijn evenzeer verbonden aan de Privacy wet.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft de volgende rechten volgens de wetgeving:


Recht van
inzage en kopie / aanpassing of rectificatie / gegevensuitwisseling / beperking van verwerking / bezwaar / overdraagbaarheid.

Hier volstaat een mail aan info@life-is-sweet.be. Binnen de 30 dagen zal dit administratief in orde gebracht
worden.
U kan LIFE IS SWEET ook contacteren om aan te geven dat uw gegevens niet langer bewaard mogen worden.

Sowieso bewaart LIFE IS SWEET uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens
nodig waren.

5. HOE BEVEILIGT LIFE IS SWEET UW GEGEVENS
Het door u ingevuld contactformulier op de www.life-is-sweet.be website, is SSL (Secure Sockets Layer) beveiligd.
De beveiligde SSL verbinding is te herkennen aan de https:// in de adresbalk. Dit wordt bijvoorbeeld ook door het

internet bankieren gebruikt.

6. SOCIAL MEDIA
Via www.life-is-sweet.be kunt u ook terechtkomen op de LIFE IS SWEET Facebook Pagina. Facebook kan cookies op
uw computer plaatsen. LIFE IS SWEET heeft hierop geen invloed. Meer informatie over het Facebook Privacy beleid
vindt u op de website van Facebook.
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met LIFE IS SWEET.
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