Privacy
1. Over deze privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Evolving Clarity, met maatschappelijke zetel Kadol 6, 1851
Grimbergen met Ondernemingsnummer: BE 820 693 046 RPR Brussel.
Evolving Clarity respecteert uw privacy en wil dat u als klant, potentiële klant, lezer van
onze nieuwsbrief of bezoeker van onze website een goed beeld krijgt van hoe wij uw
persoonsgegevens verzamelen, en/of gebruiken en verwerken.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 conform de nieuwe GDPR-wetgeving
van 25 mei 2018.
Ze geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en wordt op regelmatige
basis bijgewerkt, in functie van de voortdurende ontwikkelingen en evoluties op het vlak
van de privacy. De recentste versie vindt u steeds op onze website www.evolvingclarity.be.
Door gebruik te maken van deze website of in te schrijven op onze nieuwsbrief accepteer je
ons privacybeleid.

2. Verwerking en gebruik van uw
persoonsgegevens
2.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: uw naam, voornaam, e-mailadres,
telefoonnummer, firmanaam , bankrekeningnummer, BTW nummer, adres en overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch contacten.

2.2. Wiens persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens van volgende mogelijke doelgroepen:
•

Klanten, met name contactpersonen van bedrijven en organisaties die door middel van
contracten opdracht geven aan Evolving Clarity voor het verlenen van diensten.

•

Deelnemers, met name iedereen die é én van onze opleidingen of individuele begeleiding
gevolgd heeft.

•

Potentiële klanten , andere leads of contacten die interesse hebben getoond in onze
diensten.

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 online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
peter@shortcuts.be, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Bent u een klant dan worden uw persoonsgegevens in de eerste plaats gebruikt voor zover
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten,
facturatiedoeleinden en om aan de wettelijke vereisten te voldoen op gebied van
boekhouding en belastingen. Bent u een klant, potentiële klant of ander contact (zie 2.2) dan
gebruiken we uw gegevens in het kader van onze communicatie- en marketingactiviteiten,
meer bepaald om u op de hoogte te houden van nieuws en updates van Evolving Clarity.
Onder marketingactiviteiten verstaan wij beurzen, events, themadagen, e-mailings, social
media campagnes. De gebruikte media hierbij zijn mailings, e-mailings, nieuwsbrieven en
sociale media. Verder kunnen uw persoonsgegevens aangewend worden voor specifieke
acties die aansluiten bij de interesses die u doorgaf o.a. via onze contactformulieren,
naar aanleiding van uw deelname aan é én van onze opleidingen of events.
Evolving Clarity neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Evolving Clarity gaat uiterst voorzichtig om met uw persoonsgegevens en leeft de wettelijke
regels rond de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk na Evolving Clarity
verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder leest u welke werkwijze wij hierbij hanteren.

3.1 Verzamelen van persoonsgegevens
Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen:
•

Inschrijving op onze nieuwsbrief (website)

•

Contactformulier voor meer informatie te vragen of een afspraak te maken, (website)

•

Registratieformulieren voor open opleidingen en events (website)

•

Sales lead formulier naar aanleiding van een beurs of ander event (papier)

•

Evaluatieformulier na onze opleidingen of individuele begeleiding (papier)

•

Face-to-face contact gevolgd door uitwisseling van contactgegevens

•

Meer informatie vragen of een afspraak maken (telefoon)

•

Verzenden een e-mail of andere berichten die je naar ons verzendt

•

Bij deelname aan één van onze opleidingen , individuele begeleidingen , …

3.2 Verwerking en bewaring gegevens
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Neostrada of die van een
derde partij, binnen de Europese Unie.

3.3 Cookies
Evolving Clarity maakt gebruik van functionele cookies die een website beter laten werken,
maar ook andere cookies met geringe privacygevolgen zoals (bepaalde) analytische cookies
die websites bijvoorbeeld gebruiken om bezoekersstatistieken bij te houden.

3.4 Automatische verwerking van uw persoonsgegevens
Om snel in te spelen op uw aanvraag kunnen uw persoonsgegevens soms automatisch
verwerkt worden. Zo krijgt u bv een automatische bevestiging van een inschrijving in uw
mailbox. Deze bevestiging komt er enkel op basis van informatie die u ons expliciet doorgaf
via een aanvraagformulier op onze website of via onze elektronische nieuwsbrief.

3.5 Beveiliging van uw persoonsgegevens
Evolving Clarity 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 onze
klantenservice of via liesbeth@evolvingclarity.be

3.6 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor
de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Zolang u ons niet expliciet verzoekt om uw
gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in onze database.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Evolving Clarity verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

5. Welke rechten hebt u?
5.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren of
verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Evolving Clarity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liesbeth@evolvingclarity.be. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van

je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

5.2 Wenst u meer informatie?
Met alle vragen in verband met de manier waarop Evolving Clarity omgaat met uw privacy
en de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via deze link op
onze website http://www.evolvingclarity.be/contacteer_ons.html , via tel. (+32 (0)495 22
83 44) of email (liesbeth@evolvingclarity.be).
Voor meer informatie over het naleven van de GDPR-verordening kan u terecht bij
de toezichthoudende autoriteit (Privacy Commissie) via deze link
https://www.privacycommission.be/nl/contact

