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Privacyverklaring Manuel schrijft uw tekst  
 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens 

plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Met deze tekst wil MANUEL SCHRIJFT UW TEKST: 

• aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens; 

• een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze 

worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard; 

• verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld; 

• uitleggen welke rechten u hebt. 

 

1. De verantwoordelijke voor de verwerking 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Manuel Lub, handelend onder de 

benaming MANUEL SCHRIJFT UW TEKST (hierna genoemd: MANUEL SCHRIJFT UW TEKST), gevestigd 

te 3500 Hasselt, Boomkensstraat 69 en met ondernemingsnummer 0553.450.920.  

 

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij MANUEL SCHRIJFT 

UW TEKST, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten. 

 

Het gaat over de gegevens die u aan MANUEL SCHRIJFT UW TEKST meedeelt wanneer u met haar 

contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met 

betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. MANUEL SCHRIJFT UW TEKST verzamelt ook 

gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt. 

 

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen 

persoonsgegevens aan MANUEL SCHRIJFT UW TEKST over te maken. 

 

3. Hoe en waarom verwerkt MANUEL SCHRIJFT UW TEKST uw gegevens? 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking 

hebben nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan MANUEL 

SCHRIJFT UW TEKST uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website 

van MANUEL SCHRIJFT UW TEKST, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een 

andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering 

van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door MANUEL SCHRIJFT UW TEKST. Het 

kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST. In dat geval zal MANUEL SCHRIJFT UW TEKST steeds afwegen of uw 

eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen. 
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MANUEL SCHRIJFT UW TEKST verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, 

diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar 

website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren. 

 

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van MANUEL 

SCHRIJFT UW TEKST. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw 

profiel. 

 

In elk geval verwerkt MANUEL SCHRIJFT UW TEKST alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 

voor de voornoemde doeleinden. 

 

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld? 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar 

onderneming. 

 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals 

de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. MANUEL 

SCHRIJFT UW TEKST is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in 

haar naam diensten kunnen verlenen. 

 

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan MANUEL SCHRIJFT UW TEKST uw gegevens ook 

doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent. 

 

In bepaalde omstandigheden is MANUEL SCHRIJFT UW TEKST verplicht om uw gegevens aan derden 

door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het 

kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie MANUEL SCHRIJFT UW 

TEKST hierom verzoekt. 

 

Soms is MANUEL SCHRIJFT UW TEKST genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, 

wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en 

om enige vorm van schade te voorkomen. 

 

Als alle of een deel van de activiteiten van MANUEL SCHRIJFT UW TEKST worden verkocht of 

overgedragen, behoudt MANUEL SCHRIJFT UW TEKST zich het recht voor om ook uw 

persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal MANUEL SCHRIJFT UW TEKST de nodige 

inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens 

verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich 

voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens. 

 

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland? 

Het is mogelijk dat MANUEL SCHRIJFT UW TEKST uw gegevens dient over te dragen naar een server 

of aan derden in het buitenland waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is 

noodzakelijk om de overeenkomst tussen MANUEL SCHRIJFT UW TEKST en uzelf uit te voeren. 

Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring 

en de toepasselijke wet- en regelgeving. 
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6. Welke rechten hebt u? 

U kunt steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren of aan te vullen. U kunt uw gegevens ook 

laten verwijderen en u kunt zich verzetten tegen de verwerking ervan.  

 

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) 

onze diensten. 

 

Indien MANUEL SCHRIJFT UW TEKST hiervoor een legitieme reden heeft die uw belangen en rechten 

overstijgt of wanneer er een gerechtelijke procedure loopt, kan zij echter nog steeds doorgaan met 

het verwerken van uw gegevens, die daarvoor noodzakelijk zijn. 

 

U kunt zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden 

van direct marketing. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met MANUEL SCHRIJFT UW TEKST via de 

voormelde contactgegevens. 

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met MANUEL SCHRIJFT UW TEKST via het 

volgende e-mailadres: info@manuelschrijftuwtekst.be. 

 

7. De beveiliging van uw gegevens 

MANUEL SCHRIJFT UW TEKST zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken 

van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief 

vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, 

onthulling of gebruik. 

 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de 

verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. 

 

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de 

laatste bijwerking. 

 

 

  

mailto:info@manuelschrijftuwtekst.be
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Cookiebeleid 
 

Inleiding 

Wij gebruiken cookies op deze website om uw online-ervaring te verbeteren. Cookies zorgen ervoor 

dat de website goed werkt en verzamelen statistische gegevens. Eén van de functies van de cookies is 

het aanmeldingsproces vergemakkelijken. Door geen cookies te aanvaarden, kunt u deze website niet 

gebruiken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld 

in dit cookiebeleid. 

 

Alle details over de cookies die wij gebruiken, vindt u in dit cookiebeleid. Het beleid legt ook uit hoe 

deze cookies worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren. We wensen u een plezierige lees- en 

surfervaring toe. 

 

Wat is een cookie? 

Cookies zijn kleine bestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen als u websites gebruikt. U 

kunt voorkomen dat cookies opgeslagen worden door de privacy-instellingen van uw browser te 

configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van 

cookies). Vergeet niet dat deze website niet goed werkt als u het gebruik van cookies volledig 

onmogelijk maakt. 

 

Manuel schrijft uw tekst en de bedrijven die ons helpen bij het runnen van onze business, gebruiken 

cookies op verschillende manieren, zoals: 

 

• U authenticeren en identificeren op onze websites, zodat we u de diensten kunnen leveren die u 

vraagt. 

• Het spoor bijhouden van de informatie die u ons hebt bezorgd – bijvoorbeeld informatie onthouden 

die u geeft wanneer u een formulier invult. 

• Uw voorkeuren onthouden of onthouden waar u gestopt bent bij het gebruik van deze website. 

• Uw gebruik van deze website meten, zodat we kunnen verbeteren en ons aanbod kunnen 

afstemmen op wat u kan interessant vinden. 

• Begrijpen wat u wellicht interessant vindt, zodat we u meer relevante content kunnen bieden. 

 

Welke cookies zijn er?  

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 

 

1. First party en third party cookies  

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht 

wordt door de gebruiker (bv.: cookies geplaatst door www.proscan.be).  

 

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de 

website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde 

partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third party cookie. (bv.: cookies geplaatst door 

Google, Twitter en Facebook).  

 

http://www.proscan.be/
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2. Functionele en niet-functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een correcte en efficiënte verbinding met de website en 

garanderen een veilige online omgeving. Functionele cookies verzamelen anonieme gegevens over 

hoe de site wordt gebruikt en welke pagina’s belangrijk zijn. Dit om het algemene gebruiksgemak van 

de website te verbeteren. 

 

Niet functionele cookies houden uw persoonlijke voorkeuren bij zodat u bepaalde informatie niet meer 

dan 1 keer moet invoeren. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de 

website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website 

u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de 

gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met 

de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen 

met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel 

wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Niet-

functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.  

 

3. Analytische cookies 

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van 

de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een 

betere gebruikservaring. 

 

4. Commerciële cookies 

Commerciële cookies zorgen ervoor dat advertenties gepersonaliseerd en afgestemd kunnen worden 

op uw interesses. Dit kan zowel op andere sites als op uw sociale media. Deze cookies kunnen geplaatst 

worden door deze website en/of derde partijen. 

5. Permanente cookies  

Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze 

worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv.: 

cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.) De meeste niet-

functionele cookies zijn permanente cookies.  

 

6. Sessie cookies 

Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te 

linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm 

opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. 

Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn 

sessie cookies.  

 

Verantwoordelijke voor cookies 

De eigenaar van de website en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

verkregen door de cookies, is: Manuel schrijft uw tekst, Boomkensstraat 69, 3500 Hasselt, 

info@manuelschrijftuwtekst.be. 

 

Meer gedetailleerde informatie over ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid. 

mailto:info@manuelschrijftuwtekst.be
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Uw toestemming  

Door de website van Manuel schrijft uw tekst te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om 

deze website te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw 

browserinstellingen.  

 

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te 

weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u 

mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy 

aandachtig voor meer informatie hierover. 

 

Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw 

browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u 

volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.  

 

Uw browserinstellingen veranderen  

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen 

zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze 

instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘help’ functie in 

uw webbrowser te consulteren voor meer details.  

 

− Cookie instellingen in Internet Explorer; 

− Cookie instellingen in Firefox;  

− Cookie instellingen in Chrome;  

− Cookie instellingen in Safari.  

 

Meer informatie over cookies  

Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/  

 

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural 

advertising en online privacy die u hier kan terug vinden: http: // www.youronlinechoices.eu/  

 

Welke cookies gebruikt Manuel schrijft uw tekst op zijn website  

 

− ASP.Net_Sessionld (Analyz-it CMS) 

− Cookie_Alert (Analyz-it CMS) 

− _fbp (Facebook pixel)  

− _ga (Google Analytics)  

− _gid (Google Analytics)  

− _gat (Google Analytics). 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de 

verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen 

enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van 

deze derde partijen.  

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

