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ALGEMEEN BELEID INZAKE GEGEVENSVERWERKING 
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Uw persoonsgegevens worden door OSK-AR Architecten cvba verzamelt wanneer u als klant een 
beroep op ons doet voor diensten of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt, 
bijvoorbeeld als leverancier. De gegevens worden verwerkt voor klantenbeheer, boekhouding en public 
relations. 

Meer bepaald gaat het over gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en afhandeling van het 
project of toekomstige opdracht waarvoor u op ons beroep doet, dit kan zowel uw persoonlijke 
gegevens, uw professionele gegevens als uw financiële gegevens omvatten. 

Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u zelf of rechtmatig via derden. 

Om een optimale service te kunnen verlenen in verband met bovenbermelde doeleinden, kunnen deze 
persoonsgegevens worden meegedeeld aan personen betrokken bij uw opdracht en de afhandeling 
ervan. In bijzondere gevallen, kunnen wij ook verplicht worden uw gegevens door te gegeven aan de 
Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen.  

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. OSK-AR Architecten draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. 

Al uw gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld. Het is steeds mogelijk 
een inzicht van uw gegevens aan te vragen en indien nodig ze te laten wijzigen of wissen. Hiertoe 
dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van uw 
identiteitskaart te sturen naar info@osk-ar.be. Voor extra informatie over de gegevensverwerking bij 
OSK-AR Architecten cvba kan u eveneens terecht op dit email-adres. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot 
de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

OSK-AR Architecten cvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. 
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. 


