
Business Netwerk Waasland – Privacy statement 

 

Business Netwerk Waasland beschermt en verwerkt uw persoonsgegevens volgens 
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, 
ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd. 

De website van het Business Netwerk Waasland wordt beheerd door Kompagnon BVBA 
met ondernemingsnummer BE 0681.471.619. 

Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden 

1. Bij uw registratie voor evenementen van het Business Netwerk Waasland, verwerken 
wij Persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, naam bedrijf en BTW-
nummer, IP-adres soms ook bankrekening- of creditkaartnummer. Bij deelname aan 
de evenementen bestaat de kans dat foto’s worden genomen die worden gepubliceerd 
op promotionele kanalen zoals sociale media. Wie niet gefotografeerd wil worden, kan 
dat op voorhand melden aan de organisatoren.  
 

Deze gegevens worden gebruikt voor: 

- Registratie van uw deelname aan ons evenement en de bijhorende administratieve 
mails 

- Contactname naar aanleiding van uw vraag via ons contactformulier 
- Doorspelen van uw gegevens aan Conversation Starter, zodat u uitgenodigd kan 

worden om de tool te gebruiken 
- Marketingdoeleinden van Kompagnon met ondernemingsnummer BE 0681.471.619, 

SD Worx met ondernemingsnummer BE 450.864.215 en Xerius Sociaal 
Verzekeringsfonds met ondernemingsnummer 0410.682.657 

 
Deze website is gemaakt met Wix. Voor meer informatie over cookies verwijzen we 
naar onze cookie verklaring. 
Bewaartermijn 

De gegevens die we van u verwerken, bewaren we zolang u deel uitmaakt van het 
Business Netwerk Waasland, tenzij u aangeeft dat u verwijderd wil worden. Hoe dit 
kan, leest u verder in deze privacy verklaring in het onderdeel over uw rechten. 

Uw rechten 
De AVG voorziet voor u als natuurlijk persoon heel wat rechten wanneer uw gegevens 
door ons verwerkt worden, zoals 

- Het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken 
- Het recht uw gegevens te laten verbeteren of verwijderen 
- Het recht op verzet tegen een bepaald gebruik van uw gegevens, zoals marcom-

doeleinden 

Wanneer u één van bovenstaande rechten wenst uit te voeren, richt u uw vraag zo 
specifiek mogelijk tot info@kompagnon.be 

Nadat u uw verzoek om rechten te laten uitoefenen geplaatst hebt, nemen we binnen 
30 dagen contact met u op. 



Wilt u meer informatie over de AVG, raadpleeg dan zeker de site van de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Indien wij 
niet voldoende gehoor hebben gegeven aan uw vraag om uw rechten te laten gelden, 
kunt u daar een klacht indienen. 

Contactgegevens 

Voor algemene vragen over onze werking of eventueel klachten kunt u terecht bij 
info@kompagnon.be 

Kompagnon BVBA, Stationsstraat 16, 9220 Hamme 

 


