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Privacy en gegevensbescherming 

We hechten belang aan je privacy en bescherming van je gegevens. Hieronder vind je de richtlijnen 

die we hanteren om je persoonlijke gegevens te beschermen en op de juiste manier te beveiligen. 

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, die enkel te 

maken hebben met de diensten die we aanbieden met “Leven in je werk”. We gebruiken je gegevens 

enkel als klant van ons, om onze samenwerking in stand te houden (communicatie, contractering, 

facturatie lopende trajecten), of om interessante informatie door te sturen, die een aanvulling 

kunnen zijn op het traject dat we samen gaan. 

We verkopen of geven je gegevens nooit aan derden. 

Welke informatie verzamelen we? 

We vragen naar specifieke persoonlijke gegevens, steeds in het teken om onze diensten op een 

vlotte manier aan je kenbaar te maken (door middel van een offerte bv) of onze diensten te kunnen 

leveren, om je relatie met ons te ondersteunen of om follow-up te kunnen doen.  

We verzamelen gegevens vanaf het moment dat je contact met ons hebt opgenomen, dat kan zijn 

om te informeren naar onze diensten, om een offerte aan te vragen, om een afspraak te maken. 

Wanneer je met ons contact opneemt, kunnen wij je om een of meer van de volgende gegevens 

vragen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, branche, transactiegegevens en andere 

gegevens die wij nodig hebben om je vraag te kunnen verwerken en/of onze samenwerking vlot te 

laten verlopen.  

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden die te maken hebben met 

onze samenwerking. De informatie die je verstrekt, blijft vertrouwelijk. We delen alleen info aan 

externe partners die betrokken zijn in het project in je bedrijf, en dit zal steeds met jou toestemming 

zijn. 

Wij streven ernaar om persoonlijke gegevens veilig te stellen door gebruik van gepaste maatregelen 

en processen. 

Neem contact op met ons als je vragen of zorgen hebt over je privacy. Je kan ons ook vragen om de 

persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, in te kijken en ons verzoeken om deze te wijzigen, te 

corrigeren of te verwijderen. 

 Je kan ons via e-mail bereiken op info@leveninjewerk.be 
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