TRANSPARANTIEVERKLARING
in overeenstemming met 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 (algemene verordening gegevensbescherming)

1. Gegevens van de onderneming
De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:
Footprints Language Services (Silke Van Vlasselaer)
Waversebaan 16 – 3050 Oud-Heverlee – België
+32 (0)474/28 14 37
info@footprints-languages.be

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens
Footprints Language Services (hierna ‘Footprints’) verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:
• uw naam en/of de naam van uw bedrijf;
• uw adres en/of het adres van uw bedrijf;
• uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf;
• uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf;
• het btw-nummer van uw bedrijf;
• de gegevens die voorkomen in de teksten die u ons vraagt te vertalen/reviseren/redigeren.
De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgesloten of af te
sluiten overeenkomst voor vertaling of andere taaldiensten tussen Footprints en de betrokkene. Voor
facturatiedoeleinden is de verstrekking van persoonsgegevens tevens gebaseerd op een wettelijke
verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke. Het verstrekken van deze
persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor deze overeenkomst of deze
wettelijke verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt of vraagt om deze
te wissen voor zover dat niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van Footprints, is het mogelijk
dat de bovenvermelde overeenkomst niet uitvoerbaar is.
Als gevolg van de wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke worden de
persoonsgegevens van de betrokkene mogelijkerwijs meegedeeld aan overheidsinstanties.
De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs gedeeld met derden/verwerkers
(onderaannemers) waarmee wij bindende overeenkomsten hebben gesloten. Daarin worden
passende of geschikte waarborgen bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de
betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de
bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs doorgegeven aan ontvangers in een
derde land. Wij garanderen dat wij met deze ontvangers bindende overeenkomsten hebben gesloten.
Daarin worden passende of geschikte waarborgen bepaald opdat de verwerking van de
persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is
gewaarborgd.

Footprints doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en gebruikt geen cookies of gelijkaardige
technologieën.

3. De uitoefening van uw rechten
De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en rectificatie
of wissing van de persoonsgegevens of om een beperking van de hem betreffende verwerking. Hij
heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene het
recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel. 02/274 48 00 - e-mail:
commission@privacycommission.be).

4. De bescherming van uw persoonsgegevens
Footprints hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal geschikte
maatregelen nemen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde
wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van
de persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft.

5. Bewaartermijn
Footprints bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar
minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Voor zover dat niet in strijd is met de wettelijke
verplichtingen van Footprints of de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zullen wij uw
persoonsgegevens wissen wanneer u ons laat weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van de
diensten van Footprints.

