Introductie
A Two Dogs Company ASBL neemt de bescherming van de vertrouwelijke gegevens van haar
klanten, prospects en leveranciers zeer serieus. Persoonlijke informatie over klanten, prospects en
leveranciers wordt daarom beveiligd en met de grootste zorg behandeld. Een bedrijf van Two Dogs
voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van de toepasselijke gegevensbescherming en andere
privacywetten.
De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is A Two Dogs Company
ASBL, Square Sainctelette 19, 1000 Brussel. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming informeert A Two Dogs Company, waar nodig, de lokale regelgevende
instanties over de verwerking van persoonlijke gegevens.
Verwerking van persoonlijke gegevens
Als onderdeel van de levering van onze services verzamelt en verwerkt A Two Dogs Company klanten potentiële klantgegevens, evenals gegevens van potentiële leveranciers en leveranciers.
Dergelijke gegevens, zoals contactgegevens, verantwoordelijkheden, betalingsinformatie,
factuurgegevens, bestelde producten en diensten en / of interessegebieden, moeten worden verwerkt
voor de juiste uitvoering van onze contracten, de prestaties van onze missies en andere diensten, en
indien van toepassing voor facturering, evenals het interne functioneren van het bedrijf. De gegevens
worden gebruikt om informatie te sturen naar klanten en potentiële klanten over onze nieuwste
prestaties en andere diensten.
Als u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld door u te registreren op onze site of omdat u via
onze site informatie hebt opgevraagd, kan dit adres worden gebruikt om u als klant op de hoogte te
stellen van elke service relevant dat u misschien interesseert. Als u niet langer dit soort informatie wilt
ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden.
Deze e-mailadressen worden alleen bekendgemaakt aan derden met toestemming van hun eigenaar.
Unsubscribe
Als u geen informatie meer wenst te ontvangen van A Two Dogs Company, stuur dan een e-mail naar
contact@atdc.be of schrijf naar A Two Dogs Company ASBL, Square Sainctelette 19, 1000 Brussel
ter attentie van de afdeling gegevensbescherming.
Als u zich wilt afmelden voor de e-maillijst van A Two Dogs Company, gebruikt u de afmeldoptie die
wordt weergegeven op elke e-mail die wordt verzonden door A Two Dogs Company.
Raadpleging en correctie van uw persoonlijke gegevens
U hebt op elk moment het recht om de persoonlijke informatie die A Two Dogs Company over u heeft
te bekijken. Als informatie onjuist is, kunt u vragen om te worden gecorrigeerd. Om uw persoonlijke
gegevens te bekijken of te corrigeren, kunt u contact opnemen met onze afdeling
Gegevensbescherming, A Two Dogs Company ASBL, Square Sainctelette 19, 1000 Brussel, met de
details van uw aanvraag.
Zoekgeschiedenis en IP-adres
Algemene informatie over bezoeken aan de website van A Two Dogs Company wordt verzameld en
bewaard zonder dat internetgebruikers worden geïdentificeerd. Het doel is om de kwaliteit van onze
website en de gebruikerservaring te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om gerichte
informatie op de site te plaatsen en om A Two Dogs Company in staat te stellen zijn diensten te
verbeteren en aan te passen om u beter van dienst te kunnen zijn.

Daarom gebruiken we ook de IP-adressen van uw computers (het IP-adres is een nummer dat
automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u op internet surft). Deze informatie kan
worden gebruikt om te analyseren hoe de site wordt gebruikt en voor de analyse en compilatie van
rapporten. In principe identificeren IP-adressen u niet, tenzij u ons expliciet toestemming hebt
gegeven.
Cookies
A Two Dogs Company maakt gebruik van cookies. Dit zijn gecondenseerde stukjes informatie die door
een site naar uw computer worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden bewaard.
De website instrueert de webbrowser die u gebruikt (bijv. Google Chrome, Firefox, Safari, Internet
Explorer) om deze cookies op uw computer te bewaren. Er zijn twee soorten cookies. Tijdelijke /
sessiecookies bevatten geen persoonlijke informatie en zijn eenvoudig bedoeld om uw gebruik van
onze site te vereenvoudigen, en ze worden van uw computer gewist wanneer u de webbrowser sluit.
Speciale / permanente cookies worden op uw computer bewaard en laten onze site u identificeren
telkens wanneer u terugkeert naar onze site.
Met deze informatie kunnen we de site zo presenteren dat deze al aan uw behoeften is aangepast en
we maken cookies gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.We gebruiken cookies om het browsen te
vergemakkelijken, om het gebruik van de site te analyseren en zo de kwaliteit van de site te
verbeteren. Tijdelijke of sessiecookies worden in dit proces gebruikt. Als permanente cookies worden
gebruikt is het alleen om u te identificeren wanneer u terugkeert naar de site. U kan altijd cookies
weigeren door de instellingen van uw browser (bv. Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer)
uit te schakelen alle of sommige cookies (zie de gebruikershandleiding van uw webbrowser of de
helpfunctie). Als u cookies uitschakelt, zijn sommige services mogelijk niet meer beschikbaar. Maar u
kunt nog steeds de meeste pagina’s bezoeken.
Veiligheidsmaatregelen
Omdat de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van haar klanten uiterst belangrijk is
voor A Two Dogs Company, doen we alles wat in onze macht ligt om het behoud van uw gegevens
over eventuele verduistering. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens.
Links naar andere sites
De website van A Two Dogs Company bevat links naar externe bedrijven en organisaties. A Two
Dogs Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop deze bedrijven
beheren persoonlijke gegevens en privacybescherming. Het kan zijn dat de mogelijkheden die deze
sites voorwaarden zijn niet dezelfde als die welke worden aangeboden door A Two Dogs Company.
Vragen
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen op het adres
contact@atdc.be
Wijzigingen
A Two Dogs Company behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.
Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren om de nieuwste versie
van ons gegevensbeschermingsbeleid te lezen.

