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Gebruik van uw persoonsgegevens
Organise it gebruikt sommige van uw persoonsgegevens om u informatie te kunnen verstrekken. Deze
gegevens worden door uw werkgever of door uzelf verstrekt en kunnen uw achternaam, voornaam, emailadres en/of telefoonnummer bevatten.
Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren. U op elk moment vragen om een correctie, beperking
of verwijdering van uw gegevens, via een mail naar info@organise-it.be.Wij antwoorden u zo snel
mogelijk!
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk
Wanneer we uw gegevens niet zelf kunnen verwerken, delen we ze nooit met derden, behalve met onze
onderaannemers en leveranciers. Die zijn zelf onderworpen aan een contract voor gegevensbescherming.
Wanneer uw werkgever ons gegevens verstrekt, bezorgen wij hem een lijst van onderaannemers die bij
de service betrokken zijn en zullen wij die gegevens niet zonder zijn toestemming doorsturen.
Beperking van gegevens en beveiliging
Organise it verbindt zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving,in het bijzonder de Verordening (EU) 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van persoonsgegevens. Naast de technische en operationele beveiliging houden we ook
elke uitgevoerde gegevensverwerking bij. Bovendien bewaren we in ons systeem alleen datgene wat we
werkelijk nodig hebben en slechts voor bepaalde tijd. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot
personen die deze gegevens gebruiken voor de uitoefening van hun functie. Tot slot hechten wij ook veel
belang aan de beveiliging van ons computernetwerk en dat van onze onderaannemers.
Gebruik van cookies

De website van Organise it maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je
computer opslaat wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over je
browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke
voorkeuren in kaart.
Waarom gebruiken wij cookies?
Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:
•
•
•
•

Onze website voortdurend optimaliseren;
Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of
downloaden wanneer je onze website gebruikt;
De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden

