
 

Privacybeleid 
 

Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing? 
Deze privacyverklaring is van toepassing indien u: 
- Met VietBlueStone in interactie gaat via bepaalde verkoop- of marketingkanalen.     
(beurzen, sociale media, persoonlijke ontmoetingen, telefonisch contact etc.) 

- Een bezoek brengt aan de website www.vietbluestone.com, en als u hierbij 
persoonsgegevens meedeelt                                                                                                          
(door het invullen van contactformulieren, emailverkeer, telefonisch contact etc.)  

Verwerking van de persoonsgegevens 
VietBlueStone is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan 
via volgende methoden gecontacteerd worden:  

- Telefonisch: +32 (0)56.66.64.87 
- Per e-mail: info@vietbluestone.com 
- Via onze website: www.vietbluestone.com 
- Per post: Steenovenstraat 96, 8760 Meulebeke, België 
 
VietBlueStone kan beroep doen op gegevensverwerkers. Die verwerker kan op vraag van ons 
uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht is vertrouwelijkheid en veiligheid van 
uw persoonsgegevens te beschermen. 
 

Welke gegevens worden verwerkt? 
- Uw naam- en adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Het bedrijf dat u vertegenwoordigt 
 

Doeleinden 
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doelstellingen: 
- Het informeren van evenementen, producten, aanpassingen, diensten of nieuwsbrieven 
- Om u een correcte en veilige gebruikerservaring en dienstverlening te bieden 
- Voor het beheer van offerte, uitvoeren van bestellingen, facturatie en verlening van 
ondersteuning.  
 
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande 
toestemming hebben ontvangen of wij hiertoe verplicht worden in het kader van een 
regelgeving of juridische procedure. Uw persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden als 
wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties. 
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Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Uw gegevens worden bewaard zolang dit essentieel of relevant is voor de opgestelde 
doeleinden, voor de periode waartoe zij wettelijk verplicht is. Zolang er zich een gerechtelijk 
geschil of onderzoek kan voordoen met betrekking tot de producten en diensten van 
VietBlueStone. 
 

Welke rechten heeft u? 
Via dit privacybeleid wenst VietBlueStone u zo correct mogelijk te informeren over de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
- Recht op aanpassing 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te controleren en indien deze onjuist of 
onvolledig zijn, aan te vullen op verzoek aan VietBlueStone. 
 

- Recht op vergetelheid 

U heeft het recht VietBlueStone te verzoeken uw gegevens te laten wissen of de verwerking 
van uw gegevens te laten beperken. Dit recht geldt enkel als hiervoor voldoende 
gerechtvaardigde redenen zijn. Verzet is niet mogelijk wanneer uw persoonsgegevens 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.  
 

- Rechten uitoefenen 

Voor de uitoefening van uw rechten, kunt u via volgende methoden contact op te nemen 
met VietBlueStone: 
Via brief: TRIMMOVAN NV, Steenovenstraat 96, 8760 Meulebeke, België  
Via mail: info@vietbluestone.com 
 
Datum laatste wijziging: 08/08/2022 
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