
 

  

 
PRIVACYVERKLARING 
 

ZAmpone cvba  
  Scheldestraat 62   
  1000 Brussel 
 
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw,  
 
 
Laatst gewijzigd:	24 Mei 2018 

In deze Privacyverklaring geven wij, ZAmpone Architectuur, u graag informatie over het verzamelen, 
gebruiken en vrijgeven van uw gegevens.  

Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze 
Privacyverklaring, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en	contact met ons op te 
nemen als u vragen hebt. 

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te 
identificeren. Persoonlijke gegevens bevatten tevens anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan 
gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens 
omvatten geen gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd of samengevoegd zijn zodat zij ons niet 
langer in staat stellen, in combinatie met andere gegevens of anderszins, om u te identificeren. 

Hier volgt een beschrijving van de typen persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen en 
hoe we deze mogelijk gebruiken. 

Welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld 

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke gegevens 
van en over u. 

• Gegevens die u verstrekt:	We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw 
naam, gebruikersnaam of e-mailadres, als u met ons een samenwerking aangaat, u ons 
informatie verstrekt, wij u informatie verstrekken, solliciteert naar een baan, interacties met ons 
hebt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins met ons communiceert. 

• Gegevens over betalingen:	Als het nodig is dat er financiële handelingen verricht worden bij een 
samenwerking, verzamelen we persoonlijke gegevens in verband met deze handelingen.. Deze 
gegevens bevatten betalingsgegevens, zoals het nummer van uw creditcard of betaalkaart en 
andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens en facturerings-, verzend- en 
contactdetails. 

• Gegevens over uw beroep en betrekking: Het is soms interessant voor ons om zaken zoals uw 
beroep en werkgever bij te houden, om u efficiënt te kunnen contacteren. In geval van 
aanwerving en sollicitaties verzamelen we mogelijks ook gegevens in verband met uw 
aanwerving, loopbaan, evaluaties, organisatie van het werk en het loon.   

• Informatie van derden:	Mogelijks verkrijgen we informatie van derden, met inbegrip van 
zakelijke partners, aannemers en architectenbureaus. Dit is inclusief uw contactgegevens van 
partners, wanneer we een gezamenlijke samenwerking uitvoeren. 
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Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken 

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en uit te voeren,, 
met u te communiceren, en om onszelf en onze gebruikers te beschermen. 

Zampone Architectuur verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden 
verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden: 

• Het leveren en uitvoeren van onze diensten:	We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te 
helpen onze diensten te leveren, en samenwerkingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit 
gaande van contacten van bouwheren, aannemers, leveranciers, tot contacten van het 
gemeentebestuur en andere wettelijke instanties die nodig zijn voor het verwerken van bouw 
gerelateerde zaken en andere diensten die wij als architectenbureau leveren. 

• Het communiceren met u:	Mits u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we 
soms persoonlijke gegevens soms om u info te verstrekken of te vragen, u op de hoogte te 
houden over onze werken, sollicitaties, en om u te informeren over onze beleidsrichtlijnen. 
Eveneens op voorwaarde dat u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, delen we soms 
uw persoonlijke gegevens met externe partners.  

 

Voor de hierboven beschreven toepassingen van uw gegevens die uw voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming nodig hebben, kunt u uw toestemming intrekken door	contact met ons op te nemen.  

VRIJGEVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons 
samenwerken bij het leveren van onze diensten. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons 
gedeeld met deze bedrijven voor het leveren of verbeteren van onze diensten. Zij worden niet zonder 
uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gedeeld met derden ten behoeve van hun eigen 
marketingdoeleinden. 

Juridische conformiteit en beveiliging 

Vanwege de wet of ten gevolge van juridische processen, procedures of verzoeken van openbare of 
overheidsinstanties binnen of buiten uw woonland kan het noodzakelijk zijn dat we persoonlijke 
gegevens vrijgeven. Ook geven we mogelijk persoonlijke gegevens vrij als we vaststellen dat 
openbaarmaking noodzakelijk of dienstig is ten behoeve van de nationale veiligheid, rechtshandhaving 
en andere kwesties van openbaar belang. 

We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat 
openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en gebruik te maken 
van de beschikbare rechtsmiddelen, naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te 
onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen. 

UW RECHTEN 

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en 
up-to-date zijn. Afhankelijk van waar u woont, beschikt u mogelijk over de rechten die hieronder worden 
beschreven. 

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U 
hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke 
gegevens of deze op enig moment te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een 
gestructureerde en gestandaardiseerd indeling te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de 
bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van 
uw persoonlijke gegevens. 

Ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunnen we gegevens 
bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om 
te zoeken naar de persoonlijke gegevens die we onderhouden en deze aan u te verstrekken. Er zijn 
gevallen waarin toepasselijke wetten of voorschriften ons toestaan of verplichten de verstrekking of 
verwijdering van sommige of alle persoonlijke gegevens die we beheren te weigeren. 

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijk 
tijdsbestek, en in ieder geval binnen 30 dagen, reageren op uw verzoek. 
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WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN 

Onze producten en diensten, inclusief onze websites en digitale media, kunnen links bevatten naar of u 
de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. We zijn 
niet verantwoordelijk voor de privacyregels van deze derden, noch zijn we verantwoordelijk voor de 
gegevens of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend 
betrekking op gegevens die door ons zijn verzameld. We raden u aan het privacybeleid van derden te 
lezen alvorens gebruik te maken van hun websites, producten of diensten. 

BEVEILIGING, INTEGRITEIT EN BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS 

Het is belangrijk dat u maatregelen neemt ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot uw 
computers of andere apparaten. Als u denkt dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens is 
geschonden, neemt u onmiddellijk	contact met ons op. Houd er rekening mee dat, ondanks al onze 
inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. In het geval van ongeoorloofde toegang, 
zullen we u onmiddellijk informeren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt 
vereist door de wet. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan de doelen die in deze 
Privacyverklaring zijn omschreven te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of 
toegestaan is. 

KINDEREN 

We verzamelen, gebruiken of verstrekken niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we 
merken dat we de persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar (of de 
gelijkwaardige minimum leeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zoals 13 in de Verenigde Staten), 
ondernemen we stappen om de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen. Neem onmiddellijk	
contact met ons op als u merkt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft 
verstrekt.. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met 
nieuwe technologieën, branchepraktijken en wettelijke voorschriften. We verwachten dat de meeste van 
dergelijke veranderingen gering zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na 
publicatie van een bijgewerkte Privacyverklaring. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de 
Privacyverklaring van meer betekenis kan zijn. In dergelijke gevallen zullen we een prominente 
aankondiging van dergelijke wijzigingen doen voordat deze van kracht worden of u rechtstreeks een 
bericht sturen. 

Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze diensten, betekent dit 
dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene 
Privacyverklaring, maak dan geen gebruik meer van onze diensten en neem	contact met ons op om uw 
gegevens te laten verwijderen. 

CONTACT OPNEMEN 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen 
naar info@zampone.be.  U kunt ons ook schrijven op: 

Scheldestraat 62, 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 

 


