
myKMO B.V. – Privacybeleid
PRIVACYBELEID EN PRIVACYBEDING
myKMO B.V. verbindt er zich toe de klantgegevens te verwerken overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de 
EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27/4/2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend onder 
GDPR (General Data Protection Regulation).
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Met persoonlijke 
gegevens wordt bedoeld gegevens die u identificeren of kunnen gebruikt worden om u te 
identificeren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

myKMO B.V. is verantwoordelijk voor de gegevens. De maatschappelijke zetel is gevestigd
in de Kapellebaan 55 te 2560 Nijlen. Het ondernemingsnummer is BE0861.091.467.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt myKMO B.V. ?

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboorteplaats- en datum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Wie is de afgevaardigde verantwoordelijke voor de gegevensbescherming ?

Bart Van der Donck

Hoe bewaart myKMO B.V. uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden op een veilige manier bewaard. Ze worden beschermd 
tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of 
vernietiging. myKMO B.V. heeft hiervoor verschillende maatregelen getroffen en past 
bepaalde technieken toe zoals wachtwoordbeveiliging om de gegevens en de systemen 
waarin ze worden bewaard te beschermen. De veiligheidsmaatregelen worden steeds 
opgevolgd en desgevallend bijgesteld.
In geen geval kan myKMO B.V. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens 
door een derde. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. 



Hoe lang bewaart myKMO B.V. uw persoonlijke gegevens?

Uw klantgegevens blijven 7 jaar bewaard, omdat ze dienen voor onze boekhoudkundige 
documenten waarvan de wettelijke bewaarperiode 7 jaar bedraagt.

Privacybeding

De persoonsgegevens die u aan myKMO B.V. doorgeeft worden in een bestand opgenomen 
dat niet toegankelijk is voor het publiek.
De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt 
o.m. in dat u recht heeft op inzage van uw persoonsgegevens alsook het recht om ze te laten 
verbeteren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is myKMO 
B.V., Kapellebaan 55, 2560 Nijlen.

Worden er cookies gebruikt op de website ?

myKMO B.V. vraagt het uitdrukkelijk akkoord van de surfer om een cookie te plaatsen, 
wanneer dit door de wetgeving vereist wordt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een 
cookie is volstrekt ongevaarlijk.

Kan u de gegevens raadplegen en laten wijzigen?

U heeft het recht alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben op te vragen, te laten 
wijzigen, te laten verbeteren of te laten verwijderen. U kan de verwerking van de gegevens 
ook beperken, afwijzen of er bezwaar tegen maken.
Zijn uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onvolledig? Laat ze dan verbeteren of 
verwijderen. Hiertoe neemt u contact op via:
myKMO B.V.
Kapellebaan 55
2560 Nijlen
Tel +32.3.337.43.37.

Wat kan u doen indien u een klacht heeft?

Indien u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons 
contacteren op volgend adres: 
myKMO B.V.
Kapellebaan 55
2560 Nijlen
Tel +32.3.337.43.37.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, per mail via 
contact@apd-gba.be of telefonisch via 02/274.48.00.
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


