Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Les Flamands BVBA
Kloosterstraat 57 - 9080 Beervelde
info@lesflamands.be
09 273 60 73

Welke gegevens worden over jou verzameld?
De enige gegevens die over jou worden verzameld zijn de gegevens die je invult in
het webformulier.

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?
Voor audities gebruiken we jouw gegevens om je inzending te beoordelen en je
nadien te kunnen contacteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We delen geen gegevens met externe partijen, jouw gegevens blijven dus enkel
toegankelijk voor werknemers binnen Les Flamands BVBA.

Waar bewaren we jouw gegevens?
We slaan je gegevens op in een streng beveiligde database.
Je gegevens bevinden zich steeds op servers in datacenters binnen de
Europese Unie en vallen dus onder de Europese wetgeving.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben.

Wat zijn jouw rechten?

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot
zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe
zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde
persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en
databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te
dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de
persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld
en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens
verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen
de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn
persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en
andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van
geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering
te laten uitschakelen.

