
PRIVACY  VERKLARING 

Als Stemverbinding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stemverbinding
Eekhoornlaan 30
2910 Essen
info@stemverbinding.be

Definities

Betrokkene:
De bezoeker van onze website, gebruiker van onze programma’s, gebruiker van onze

platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger van onze documenten in welke vorm
dan ook.
Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder: 
Stemverbinding
Verwerken:
onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen,

structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van gegevens verstaan.
Persoonsgegevens / gegevens:
onder persoonsgegevens verstaan we informatie over een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en
telefoonnummers (ook als dat zakelijke e-mailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek
persoon), identificatienummers zoals personeelsnummers en klantnummers, portretten, leeftijd,
geboortedatum en overige informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stemverbinding verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Stemverbinding; (uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

1. Betrokkene kan via onze website, onze webshop en/of sociale media kanalen van Stemverbinding 
alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces
aan Stemverbinding verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die Stemverbinding  ter zake van de
aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de
    desbetreffende persoon;
b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen
    bouwen met leads;
c. Bedrijfsnaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, btw-nummer,
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c. Bedrijfsnaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, btw-nummer,
   e-mailadres en (optioneel) het telefoonnummer uit het
   betaalformulier om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;
d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met
   de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;
e. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het support formulier, om klanten te kunnen bedienen
    en support vragen te kunnen beantwoorden;
f. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van  Stemverbinding;
g. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van  Stemverbinding;
h. Internetbrowser en apparaat type
De onder  lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de
door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege
een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene,
om producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene. Het niet
verstrekken van de benodigde gegevens door betrokkene die voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die zij jegens Stemverbinding  is 
aangegaan.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen
verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.
Daarnaast verstrekt stemverbinding  persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet 
Stemverbinding  alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene. Stemverbinding maakt onder 
andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of 
opslaan namens Stemverbinding:
Mailchimp, mailpoet, Google Analytics, Google search console, WordPress
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger. Stemverbinding kan echter niet controleren
of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. stemverbinding raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene ervan overtuigd is dat
Stemverbinding  zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige,
neem dan contact op via info@stemverbinding.be dan verwijdert Stemverbinding deze informatie.

Bewaartermijn

Stemverbinding  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
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Stemverbinding  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Voorts geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt

die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
. 

Beveiliging van de gegevens

1. Verstrekte gegevens via de website van Stemverbinding worden uitsluitend overgedragen met een
gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data
niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een
zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser.
2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server.
Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
3. Stemverbinding neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met
info@stemverbinding.be

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website
www.stemverbinding.be/contact/ ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie
van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Procedure datalekken

1. Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de
kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal Stemverbinding conform de met
betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële
lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten
vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de
hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid
kan worden gewaarborgd.

Informatie op de website

1. De informatie op de website(s) van Stemverbinding is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand
gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname,
derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen
aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de
website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

Nieuwsbrief die geen nieuwsbrief heet
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1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (“nieuwsbrief”) als
betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van Stemverbinding aanmeldt of heeft aangemeld. Dit
betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve
aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het emailadres
tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar
maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de
afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine.
3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden

Cookies

1. Stemverbinding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Stemverbinding  gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Stemverbinding  cookies die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat 
Stemverbinding  op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Betrokkene kan zich 
afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
Stemverbinding kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website.
Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: Stemverbinding via 
info@stemverbinding.be
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