Privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor de website: www.mobi-life.be
Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op
deze website. Mobilife BVBA houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

1. Wie zijn we
Mobilife BVBA
Torhoutsesteenweg 365b, 8200 Brugge
BE 0838 737 719

2. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen?
Contactformulieren
Als bezoekers het contactformulier invullen op de site, verzamelen we de data getoond in het
contactformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam
opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd)
kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je
hier vinden: https://automattic.com/privacy/.
De contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen commerciële doeleinden en zullen in geen
geval gedeeld worden met derden.
Contactformulieren - Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Je kan zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is
mogelijk dat de website daardoor niet meer correct functioneert.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof
de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten
inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

3. Verwerking van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden door Mobilife BVBA verzameld en verwerkt voor volgende
doeleinden: klantenadministratie en facturatie. Mobilife BVBA streeft er in het algemeen naar de vraag
naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang.

4. Verstrekking aan derden
Indien nodig worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met derden. Uiteraard wordt dit enkel gedeeld
met bevoegde instanties die rechtstreeks betrokken zijn bij uw bestelling of vraag.

5. Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je het contactformulier invult wordt deze informatie verstuurt naar het e-mailadres van
Mobilife BVBA. Deze data worden voor altijd bewaard, dit om opvolging van dossiers of vragen te
kunnen opvolgen of intern te verwerken.
Gegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de wettelijk
vereiste termijn.

6. Welke rechten je hebt over je data
U heeft ten allen tijde recht op het krijgen van inzage, correctie of verwijderen van uw persoonlijke
gegevens. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve,
wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

7. Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

