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Dit privacybeleid informeert u over hoe, in welke mate en voor welke doeleinden wij persoonsge-
gevens verwerken bij het gebruik van onze website en de contacten die u met ons heeft.

1. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1 BIJ HET INVULLEN VAN ONS CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE:
 Voornaam en naam
 Uw e-mailadres
 Onderwerp en bericht

1.2 WANNEER U OP ONZE WEBSITE SURFT (WELKE COOKIES):
 Informatie over uw surfgedrag op onze website
 Informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites 
 van andere organisaties
 Informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw 
	 besturingssysteem,	IP-adres,	online-identificatiemiddelen	en	informatie	over	
 uw browser
 Uw interesses en activiteiten

1.3 WANNEER U EEN OFFERTE AANVRAAGT:
	 Identificatiegegevens	die	u	ons	verstrekt
 Informatie in verband met het project

1.4 WANNEER U SOLLICIEERT VOOR EEN JOB BIJ LASE:
	 Identificatiegegevens	die	u	ons	verstrekt
 De gegevens in uw cv
 De contactgegevens van eventuele referenties

1.5 ANDERE BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS:
 Persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld bij een persoonlijk contact op een beurs, 
 event of andere gelegenheid.
 Indien u zich voor onze platformen en online diensten aanmeldt met de gegevens die u 
 voor sociale netwerken gebruikt, bv. Facebook, Google+ en Twitter, gaat u akkoord om uw 
 gebruikersgegevens met ons te delen, evenals andere informatie die u bewust 
 met ons deelt.
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2. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
2.1 U KOOPT PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE U BIJ ONS BESTELT
Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw bestelling te beheren, om u de producten en 
diensten die u wilt kopen te kunnen leveren en om u te kunnen helpen bij bestellingen of 
eventuele terugbetalingsverzoeken.

2.2 BEHEER EN VERBETERING VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN EN DE MANIER 
WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEHEREN
We gebruiken persoonsgegevens om website te beheren en te verbeteren. We gebruiken ook 
cookies om uw taalkeuze, browsertype, IP adres en andere relevante technische aspecten bij te 
houden voor het optimaliseren van uw ervaring op onze website.

2.3 GERICHTE MARKETING
Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, willen wij gerichte marketing en advertenties 
aanbieden in verband met onze producten. In dat kader is het mogelijk dat wij uw persoons-
gegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de producten, diensten en informatie die u 
het meest interesseren, zodat wij u de informatie kunnen bezorgen die voor u het interessantst is. 
Door ons een beeld te vormen van uw aankopen, kunnen wij u gerichte promoties en diensten 
aanbieden.

2.4 IN ONZE COMMUNICATIE MET U
Om u als onze prospect/klant altijd de best mogelijke diensten aan te bieden, kunnen wij, als u 
bijvoorbeeld via e-mail, via de post, via de telefoon of via sociale netwerken contact met ons 
opneemt, uw persoonsgegevens gebruiken om te antwoorden op uw vragen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het beheer van onze nieuwsbrie-
ven waarop u hebt ingeschreven.

U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u hebt ingeschreven, via de 
daarvoor bedoelde koppeling onderaan in elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze 
dienst voor gegevensbescherming.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. 

We bezorgen onze dienstverleners en distributiepartners uitsluitend de persoonsgegevens die 
strikt noodzakelijk zijn om u/ons hun diensten te kunnen verlenen.

3. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
We bewaren uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw bestellingen en met het 
oog	op	de	naleving	van	de	Belgische	wet	(bijvoorbeeld:	financiële	en	boekhoudkundige	gegevens	
moeten volgens de Belgische wetgeving minstens zeven jaar worden bewaard).
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4. KOPPELING NAAR SOCIALENETWERKSITES
Sociale netwerksites die eventueel verbonden zijn met onze website of die u hebt gebruikt om 
met ons te communiceren, hebben hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan om het te raadplegen.
 

5. GEGEVENSVERWERKING OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK 
TE MAKEN
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de nodige informatie om u in staat te stellen 
deze te gebruiken. Dit omvat uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en onderwerp van 
uw gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om de service aan te bieden en te 
ontwerpen volgens de vereisten.

6. COOKIES
Als u onze website bezoekt, worden er cookies op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf 
van uw computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om u te herkennen wanneer u de 
website opnieuw bezoekt. Op deze manier kunnen we een betere functionaliteit van de site 
garanderen en bijvoorbeeld webanalyses uitvoeren. De meeste browsers zijn ingesteld om 
cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren en 
hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. 

Via onze cookiebanner kan u zelf aangeven welk type cookies u wenst te aanvaarden.
Meer info vindt u in onze cookiebanner.

7. GEGEVENSBEVEILIGING
LASE heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u 
verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en 
ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevens-
verwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om 
persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze medewerkers zijn dienovereenkomstig 
getraind.
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8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS
De wet op de gegevensbescherming verleent u een aantal rechten met betrekking tot gegevens 
over uw persoon (de zogenaamde rechten van betrokkenen). Over het algemeen zijn dit het recht 
om informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, evenals het recht 
om de verwerking van deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken en bezwaar te 
maken tegen de verwerking. De basisverordening voor gegevensbescherming van de EU verleent 
u ook het recht op gegevensoverdracht. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking 
van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor 
de toekomst. U hebt ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit voor gegevensbescherming. Als u echter vragen of klachten hebt over gegevens-
beveiliging raden we u aan eerst contact op te nemen met ons. 

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?
U kan eenvoudig via mail contact nemen met ons op volgend e-mail adres: info@lase.be 

10. KLACHT INDIENEN
Mocht u ondanks onze inspanningen toch een klacht willen indienen dan kan u dat doen bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

11. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID
Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen 
wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. Het privacybeleid zal dan dienovereenkomstig worden 
aangepast. U kunt de nieuwste versie altijd op onze website vinden.
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