
Ecomodernisme.be gevestigd aan Bisschop Triestlaan 21, 9120 Beveren, België, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

info@ecomodernisme.be 

Bisschop Triestlaan 21 

9120 Beveren 

België 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Ecomodernisme.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te 

maken, in correspondentie en telefonisch 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn 

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via rob@ecomodernisme.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ecomodernisme.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

• Ecomodernisme.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

mailto:info@ecomodernisme.be?subject=Privacy


Geautomatiseerde besluitvorming 

Ecomodernisme.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

Ecomodernisme.be) tussen zit. Ecomodernisme.be gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Wix: de website en de back-ups ervan worden gehost door Wix. Alle gegevens dat u verstrekt via 

Ecomodernisme.be worden bewaard op de servers van Wix. 

OVH: de email van Ecomodernisme.be wordt gehost door OVH. Wanneer je contact opneemt met 

Ecomodernisme.be worden deze e-mails opgeslagen op de servers van OVH. 

PayPal: de onlinebetalingen worden verwerkt door PayPal. Wanneer je gebruik maakt de gele knop ‘Doneren’ om 

ons te steunen, worden je gegevens opgeslagen op de servers van PayPal. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Ecomodernisme.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ecomodernisme.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 

uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ecomodernisme.be blijft verantwoordelijk voor 

deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Ecomodernisme.be maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf 

controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke 

cookies we gebruiken en voor welke doeleinden. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het 

moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met 

het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.  

Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan 

bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. 

Verschillende soorten cookies 

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze 

zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven 

op de website wanneer je dat wenst.  

https://www.wix.com/about/privacy
https://www.ovh.nl/beveiliging-persoonlijke-data/
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_BE


Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-

functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten 

we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.  

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele 

cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te 

verbeteren.  

Zo gebruiken we cookies om op onze website online bevragingen te tonen, verbeteringen op onze website te 

testen, sociale media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op 

andere websites. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook 

standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies 

zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten 

in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop. 

Cookies om bezoek te meten  

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in 

hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest 

worden bezocht. Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze 

website kunnen verbeteren.  

We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. 

De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd 

anoniem gebruikt.  

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen 

we altijd bij een bezoek aan onze website. Deze gegevens worden 26 maanden bijgehouden. Voor meer 

informatie over Google Analytics cookies, zie hier. 

Cookies blokkeren en verwijderen 

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te 

zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze 

melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen. 

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan 

zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te 

schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van 

andere websites die je bezoekt. 

Meer informatie per browser kan u hier vinden: 

• Safari 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

Voor andere browsers, gelieve de documentatie na te lezen van de provider zelf. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Ecomodernisme.be en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 

wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

rob@ecomodernisme.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ecomodernisme.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ecomodernisme.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met ons via info@ecomodernisme.be. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen
mailto:info@ecomodernisme.be?subject=Privacy

