
Privacyverklaring 

SALTO plus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw 
privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we u op een heldere manier informeren welke gegevens we 
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SALTO plus houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

SALTO plus verwerkt  uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
• Naam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geboortedatum 

Indien van toepassing ook: 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 

telefonisch 
• Bankrekeningnummer 
• Fiscaal Attest voor kinderen tot 12 jaar 

Als SALTO plus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 
na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst 
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

SALTO plus 
Ridderstraat 18 
3320 Hoegaarden 
team@saltoplus.be 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. 



Waarom wij persoonsgegevens verwerken 

SALTO plus verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
• Het afhandelen van uw betaling 
• Communicatie en promotie van ons aanbod 
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Om goederen en diensten bij u af te leveren 
• SALTO plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bewaartermijn 

SALTO plus bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij enkel (en vaak maar gedeeltelijk) aan derden 
waarmee we een directe overeenkomst hebben of het vlak van informatie verstrekken of in het 
kader van verzekeringsdossiers.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst 
mee hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk - en of 
politieonderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toe- 
stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij 
verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
• Alle personen (in casu enkel de verantwoordelijken) die namens SALTO plus van uw 

gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 



• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan 
opnemen. U kan ons ook contacteren via team@saltoplus.be. Om misbruik te voorkomen en uw 
identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We 
raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om 
een kopie gaat. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 
de Privacy Commissie (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel), dit is de toezichthoudende autoriteit 
op het gebied van privacy bescherming. 


