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Privacy (GDPR) 

1. Seriously! 

Seriously! kan gecontacteerd worden via: 

• Marianne Saman 

• Burgemeester Achiel Heymanstraat 11, 9140 Tielrode 

• Telefoon: 0475 84 87 05  

• Email: info@serious-ly.be 

2. Welke persoonlijke gegevens gebruikt Seriously! en waarom? 

Op de website van Seriously!  bewaren we de gegevens die ingevoerd worden via het formulier op de contact pagina.  In dit formulier vra-
gen we om de bedrijfsnaam, voornaam, familienaam, e-mailadres en telefoonnummer.   Deze gegevens gebruiken we om een offerte of 

antwoord op de vraag te kunnen sturen.  Deze gegevens bewaren we in een database op onze webserver.  

Contacteert u ons via een andere wijze (telefonisch, via Facebook Messenger of via e-mail) dan zullen we u steeds vragen om  naam, voor-
naam en minstens 1 manier om u te contacteren (telefoonnummer, e-mailadres of andere). 

Seriously! bewaart deze gegevens in MS Office applicaties of in Google applicaties (GDPR van Google). 

3. Wat zijn uw rechten? 

Je kan ons altijd contacteren via info@serious-ly.be om aan te geven dat we uw gegevens niet langer moeten bewaren.  Als klant van Se-
riously!  hebben we uiteraard een minimaal aantal gegevens nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichting als leverancier.  

Seriously!  Bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens opgevraagd hebben. 

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten: 

• Recht van inzage en kopie, 

• Recht van aanpassing of rectificatie, 

• Recht van gegevensuitwissing, 

• Recht op beperking van verwerking, 

• Recht van bezwaar, 

• Recht op overdraagbaarheid. 

Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het ons te contacteren via  info@serious-ly.be  

U kan ook altijd laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor direct marketing. 

We geven uw gegevens nooit door aan derden (tenzij er een procedure wordt opgestart in het kader van wetgeving). 

4. Cookies 

Bezoekt  onze website, dan bewaart uw computer kleine tekstbestanden. Die stemmen onze website beter af op u.  Handig en soms zelfs 

noodzakelijk voor de goede werking van onze website.  

De cookie van Google Analytics gaat uw informatie (inclusief IP-adres) overbrengen naar de servers van Google in de VS. Google beveiligt 
uw gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. 

Handig is dat deze gegevens anoniem gebruikt worden. Seriously! registreert de advertentievertoningen en -kliks en heeft geen adverten-
tienetwerken als partner. 

6. Toch een probleem? 

Seriously! doet er alles aan om uw privacy te beschermen en de wetgeving te volgen. Bent u het toch niet eens met hoe wij uw gegevens 

verzamelen, gebruiken of verwerken? 

Laat het ons in eerste instantie weten. Zo kunnen we via een constructief gesprek een oplossing zoeken.  Bent u op zoek naar informatie 
van een officiële instantie, contacteer dan de Privacy Commissie. 
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