Privacybeleid
Wie zijn we
Villa Da Vinci
Koningin Astridlaan 96
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Email: info@villadavinci.be

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we
die verzamelen
Reacties
We verzamelen geen reacties via de website

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen
dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website
kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren
Contact formulier inzendingen worden voor een bepaalde periode bewaard voor het verlenen van
service aan klanten, maar de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing
doeleinden.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt
weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave
opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt
van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel
wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als
alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen
Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in
plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet
gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben
verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Contactinformatie
Villa Da Vinci
Koningin Astridlaan 96
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Email: info@villadavinci.be

Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen
Behalve de hieronder beschreven veiligheidsmaatregelen van Combell, bij wie deze website
gehost wordt voorzien nog een eigen firewall/virusscanner van Wordfence.
Combell streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de
fysieke kantoren als op het netwerk van Combell. Combell draagt zorg voor passende
organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Combell's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.
Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en
de bescherming van persoonsgegevens. Combell's informatiebeveiligingsbeleid, vereisten en
beheerstandaarden zijn trouwens volledig geënt op de internationale ISO27001 standaard, voor
dewelke Combell reeds sinds 2011 gecertifeerd is. Voor de beveiliging van gegevens heeft
Combell specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de
ethische aspiraties. Combell heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de
veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt
Combell allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging
met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie
en toegangscontroles voor werknemers.
Het aantal medewerkers van Combell dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en
zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie
verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Combell
verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het
telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Combell en zijn medewerkers buiten de door de wet
opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van
dergelijke communicatie.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens,
dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Van welke derde partijen we data ontvangen
Google Analytics (Google)
Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google
gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te
onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen
met andere Google diensten.
Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen
advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Wijzigingen
Wij behouden zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen
steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het
verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

