
Privacybeleid 

Algemeen 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA. U dient 

zich ervan bewust te zijn dat DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA niet verantwoordelijk is voor het 

privacy beleid van sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te 

accepteren. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door DE BRUYNE BVBA en 

DE BRUYNE ENERGY BVBA  tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, 

gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze 

medewerkers, enzovoort.  

DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA  nemen uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen 

persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de 

verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, 

hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” 

(“GDPR”). 

Zo verwekt DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA  de verkregen persoonsgegevens rekening 

houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name  

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk 

en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);  

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden.  DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA verwerken deze niet verder op 

een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);  

c) De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);  

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE 

ENERGY BVBA nemen alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor 

zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”); 

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen? 

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze 

gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik 

van onze producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met 

elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke 

behoeften. 

Onze website verzamelt volgende persoonsgegevens 

Bij het invullen van het contactformulier: 

▪ Naam 

▪ Adres 

▪ Email 

▪ GSM 

 



Bij het invullen van prijsaanvraag: 

▪ Naam 

▪ Bedrijf 

▪ Adres 

▪ Telefoon 

▪ Fax 

▪ E-mail 

▪ GSM 

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, 

….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

overeenkomst. 

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens? 

DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA, met maatschappelijke zetel te 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE, 

ROTERIJSTRAAT 227 en ingeschreven bij de KBO onder nummers BE 0424.583.450 (hierna DE BRUYNE BVBA)  

BE 0881.114.841 (hierna DE BRUYNE ENERGY BVBA) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen deze onderneming om deze 

gegevensbescherming te waarborgen; 

De Bruyne Paul 

T +32 (0)56 60 85 69 of +32 (0) 0475 65 70 41 

info@energyonthemove.be 

Hoe worden deze gegevens beschermd? 

DE BRUYNE BVBA en DE BRUYNE ENERGY BVBA respecteren de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons 

netwerk als op verplaatsing. Onze medewerker wordt opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met 

vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen. 

▪ beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke 

toepassingen 

▪ versturing van de formuliergegevens via HTTPS 

▪ degelijke, geupdate firewalls bij zowel ons kantoor als bij de hosting providers 

▪ degelijke, geupdate servers bij zowel ons kantoor als bij de hosting providers 

▪ intrusiedetectiesoftware op de firewalls 

▪ slechts enkel mijn echtgenote/bediende heeft toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze 

informatie nodig hebben om de taken naar behoren uit te voeren 

▪ recente hardware met geupdate firmware 

▪ fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem 

▪ geen toegang van derden zonder aanwezigheid directie 

 

Wat indien deze gegevens gelekt worden? 

Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - 

maximaal 72u nadat dit door ons geweten is - persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene 

omstandigheden. 

 



Hoe worden deze gegevens opgeslagen? 

Deze gegevens worden opgeslagen op: 

Interne systemen  

▪ onze pc’s en server 

▪ Windows met laatste updates 

▪ beveiligingsupdates Windows worden automatisch geïnstalleerd 

▪ alle pc’s : actieve security beveiligingssoftware Bitdefender Enterprise 

▪ enkel door de zaakvoerder De Bruyne Paul en echtgenote/bediende Derudder Sandra 

▪ … 

Andere systemen 

▪ Netwerkbeheer: DE BRUYNE BVBA = Dedisoft Bvba, DE BRUYNE ENERGY BVBA = DW Soft Bvba. 

Waar worden deze gegevens opgeslagen? 

De interne systemen staan in de beveiligde kantoren te Sint-Eloois-Vijve. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 

Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard. 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt? 

Deze gegevens worden momenteel niet gebruikt op lange termijn, enkel om u te contacteren i.v.m. uw vraag. Wij 

voegen uw gegevens ook niet toe aan een mailing list. 

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern 

gebruikt 

Het antwoord op deze vraag moet volgende zaken bevatten: 

▪ Voor welke doelen zijn de persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw 

persoonsgegevens verwerkt : De gegevens worden gebruikt om de boekhouding te kunnen doen 

(leveringsbon/facturatie ….) en om met de klant te communiceren 

▪ Wie ontvangt uw persoonsgegevens : wij zelf, boekhoudkantoor, regering alle verplichte aangiften 

▪ Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte? nee 

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen? 

Indien je ons wil bereiken om persoonsgegevens aan te passen, dan kan dat onder andere ons kantoor, 

schriftelijk, telefonisch of via sociale media. Alle algemene contactinformatie vind je hier 

terug: http://www.energyonthemove.be 


