
Privacy 
 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Sodetho cvba, 
Ingooigemplaats 2/2 te 8570 Ingooigem, ondernemingsnummer : BE 0443.498.648. 

Algemeen 
Sodetho cvba neemt  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar 
klanten en bezoekers van de website heel ernstig. Persoonlijke gegevens van 
klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Sodetho cvba neemt hierin dan ook de meest deontologisch-correcte 
houding aan, conform de momenteel geldende en de eventueel in de toekomst 
wijzigende wetgeving terzake. Deze is momenteel : de geldende “Wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens”, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 
1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch 
Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  Daarnaast leven wij strikt 
de  Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 na betreffende de 
Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR). 

Verwerking van persoonsgegevens 
Sodetho cvba gebruikt uw gegevens die zijn verzameld énkel voor een efficiënt 
beheer van haar administratie en de noodzakelijke aspecten verbonden aan haar 
dienstverlening. Sodetho cvba zal deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan 
derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk 
voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Van de cliënten verzamelt 
volgende persoonlijke gegevens : naam, adres,  emailadres, en facultatief (indien 
door cliënt medegedeeld) : telefoonnummer en factuurgegevens. Van potentiële 
klanten die verzending van informatie op eigen verzoek aanvragen verzamelt 
Sodetho cvba énkel het e-mail adres. 

Wijzigingen in uw privacy-gegevens of in het privacy-beleid 
Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken 
wij u vriendelijk om ons deze wijzigingen te melden.  

Klachten. 
Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u een klacht 
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit : 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel +32 (0)2 274 48 00 
Fax : +32 (0)2 274 48 35 
E-mail : commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be 


