
Privacyverklaring

De opdrachtgever/klant/leverancier geeft aan ATK de toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken die nodig

zijn voor het uitvoeren van een opdracht en leveren van goederen en/of diensten. ATK springt uiterst omzichtig om met
deze persoonlijke gegevens en verwerkt deze uitsluitend in functie van de aangeboden diensten. ATK behoudt zich het
recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op onze
website terugvinden. 

Volgende gegevens kunnen door ATK verzameld en verwerkt worden, onder meer:
– Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en/of faxnummer, ...;

– Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, ...;

– Inloggegevens  gerelateerd  aan  een  gebruikersaccount:  (gebruikers)naam,  e-mailadres,  wachtwoord,

verbindingsmomenten, ...;

De gegevens komen in het bezit van ATK n.a.v. het toevertrouwen van een opdracht aan ATK, het stellen van een vraag
of na contactname. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens ons doorgegeven worden door derden (bv. via de notaris
in het kader van een controle voor verkoop).

ATK  zal  uw  gegevens  uitsluitend  gebruiken  binnen  het  kader  van  het  uitvoeren  van  de  aan  ATK  toevertrouwde
opdrachten,  met  het  oog  op  een  vlotte  afhandeling  van  uw  vraag  en  in  het  kader  van  de  door  u  geleverde
goederen/diensten. 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan ATK of akkoord te gaan met de verwerking ervan. Niettemin zal
het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan ATK (zoals o.a. naam, adres, e-
mailadres, telefoonnummer, …) zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden.

ATK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld, rekening houdend met de missie van ATK om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden,
de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Enkel het personeel van ATK heeft toegang tot uw gegevens. Ze worden niet commercieel geëxploiteerd of doorgegeven
aan derden, met uitzondering van invordering van schulden in het kader van wanbetaling. ATK kan uw gegevens ook
overmaken aan bevoegde overheidsinstanties in het kader van hun wettelijke opdrachten, indien ATK hiertoe verzocht

wordt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar atk@atk.be. ATK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

reageren.

ATK  neemt  de  bescherming  van  uw  gegevens  serieus  en  neemt  passende  maatregelen  om  misbruik,  verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, hebt u het recht een klacht in te dienen bij
de toezichthoudende autoriteit:
privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)
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