
Ons privacy beleid 
 
Steen Food Masters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy 
Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.  
  
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Steen Food Masters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval:  
  

● je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt.  

● verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

● vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens.  

● passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

● op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en 
deze respecteren.  

  
Als BEDRIJF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na 
het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  
Steen Food Masters 
Fabriekweg 50  
8480 Ichtegem 
tel. +32(59)277298 
info@steenfoodmasters.be 

 
Waarom we u om uw informatie vragen 
 
Steen Food Masters verzamelt en bewaart enkel persoonlijke informatie over u wanneer u met ons               
per e-mail communiceert (we zullen uw e-mailadres verzamelen), wanneer u uw contactgegevens            
achterlaat via onze website of wanneer u zich registreert om de diensten van Steen Food Masters te                 
gebruiken (we vragen uw naam en e-mailadres). 
 
Wij gebruiken die informatie om zaken met u af te handelen en gevraagde diensten van tijd tot tijd                  
aan te bieden, evenals verbetering van de dienstverlening, contact en onderzoek. 
 
Hoe wij uw informatie beschermen 
 
De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze               
hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot werknemers die een zakelijke              
reden hebben om er toegang tot te krijgen.  
 
Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te           
beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat              
ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven. 



 
Data opslag 
 
Steen Food Masters gebruikt externe leveranciers om de benodigde hardware, software, netwerk-, 
opslag- en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de dienstverlening uit te voeren. 
Hoewel Steen Food Masters eigenaar is van de code, databases en alle rechten op de applicatie, 
behoudt u alle rechten op uw gegevens. 

 
Cookies 
 
We gebruiken cookies.  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden 
opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies zodat onze website u kan 
onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook cookies om 
statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site 
doorbrengen en de pagina's die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke 
informatie. We zullen ook cookies gebruiken voor marketingdoeleinden. 
 
Welk types cookies gebruiken we? 
Cookies kunnen in de vorm of sessie-cookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van 
uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw 
computer staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. We gebruiken 
enkel niet-functionele cookies: deze analytische cookies helpen ons om de manier waarop onze 
website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden 
wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. 
 
Hoe we het cookiebeleid kunnen wijzigen 
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid 
vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen 
vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacy rechten schendt. U 
moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele 
wijzigingen. 
 
 
Links naar andere websites 
 
Onze websites kunnen links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm 
hebben van display-advertenties. We kunnen niet garanderen dat andere websites dan onze 
websites uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen 
bescherming dient u de privacy verklaringen / het beleid van andere websites te lezen en te lezen 
wanneer u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan onze 
websites. 

 
Uw toestemming 
 
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van 
deze informatie door Steen Food Masters. 

 
 
 

 
 
 



Disclosure 
 
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verspreiden, behalve om producten of 
diensten te leveren die u hebt aangevraagd, wanneer we toestemming hebben, of indien het 
noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermoeden 
van fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, 
schendingen van Servicevoorwaarden of anderszins wettelijk vereist. 

 
Bedrijfsoverdrachten 
 
Als Steen Food Masters, of nagenoeg al zijn activa werden verworven, of in het onwaarschijnlijke 
geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen aan 
of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen, en 
dat een overnemer van Steen Food Masters de Persoonlijke Informatie kan blijven gebruiken zoals 
uiteengezet in dit beleid. 

 
Data-integriteit 
BEDRIJF verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en 
in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke dienst-specifieke privacyverklaring. We 
evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te 
zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om 
onze services te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen 
dat de persoonlijke informatie die we verwerken accuraat, volledig en actueel is, maar we zijn 
afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren 
wanneer dat nodig is. 

 
 

Framework 
We houden ons aan de General Data Protection reglementering en privacy principes van 
kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. 

 
Handhaving 
Steen Food Masters wordt bemand om de activiteiten en accounts van onze klanten te ondersteunen 
en de algemene voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst te handhaven.  
 
Steen Food Masters kan de service voor een account opschorten en / of beëindigen wegens 
schending van deze voorwaarden of op een manier die niet overeenkomt met de 
servicevoorwaarden. BEDRIJF werkt nauw samen met afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat het 
beleid wordt nageleefd. 
 
Steen Food Masters evalueert regelmatig of het voldoet aan dit beleid. Aarzel niet om vragen of 
zorgen over dit beleid of de behandeling door Steen Food Masters van persoonlijke informatie te 
stellen door contact met ons op te nemen via deze website. Wanneer we op dit adres formele 
schriftelijke klachten ontvangen, is het beleid van Steen Food Masters om hierover contact op te 
nemen met de gebruiker. We zullen samenwerken met de juiste regulerende instanties om 
eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet 
tussen Steen Food Masters en een persoon kunnen worden opgelost. 
 
Bewaartermijn  
Steen Food Masters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
  



 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen:  
  

● Alle personen die namens Steen Food Masters van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.  

● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is;  
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten;  
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  
  
Rechten omtrent je gegevens  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. 
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen 
je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
  


