
Bart Naeyaert – Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 Sint-Andries 
bart.naeyaert@west-vlaanderen.be 

Privacyverklaring 

Bart Naeyaert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Bart 
Naeyaert. Dit kan enkel doordat u de gegevens zelf hebt ingevuld op het contactformulier. De gegevens 
afkomstig van het contactformulier worden niet opgeslagen in een database. 

Bart Naeyaert kan de volgende gegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer 

Bart Naeyaert verwerkt uw persoonsgegevens via de website verkregen enkel om telefonisch contact met u 
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per mail of per post ) te kunnen 
benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. 

Uw persoonsgegevens verzameld via de website kunnen enkel gebruikt worden in het kader van het 
verwerken van uw vraag. 

Bart Naeyaert verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De gegevens worden enkel verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en rechtvaardige 
doeleinden en worden niet langer bewaard dan strikt nodig. 

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of 
verwijdering sturen naar bart.naeyaert@west-vlaanderen.be. Verwijdering is enkel mogelijk als de wettelijke 
termijn van het bewaren van gegevens verstreken is. 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake 
gegevensbescherming): 

CBPL Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
commission(at)privacycommission.be 
https://www.privacycommission.be

Bart Naeyaert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om alle 
misbruiken tegen te gaan. 

Hoe gebruiken we cookies? 

Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een 
webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze 
cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. 
Cookies kunnen persoon identificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie 
over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd. 



a. op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies: 

Google Analytics Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over
bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om uw locatie te bepalen. 

Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen: https://support.google.com/analytics/answer/181881?
hl=nl 

b. Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies 

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw 
toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en 
zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u cookies wilt 
verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw 
internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden 
opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt 
voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer 
u een nieuw cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u 
ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer 
beschikbaar zijn. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk 
dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn. 

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu 
waar “behavioural advertising” en “onlineprivacy” worden toegelicht.


