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SILO-architectuuratelier neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document 
legt SILO-architectuuratelier uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. 
Ze vormt aldus het algemene beleid van SILO-architectuuratelier op het vlak van 
gegevensverwerking. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is SILO-architectuuratelier I Albert I-laan 51 I 8670 
Oostduinkerke/Koksijde I BTWnr. BE0673.500.494.  
 
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@silo-
architectuur.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen 
u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste 
persoon verstrekken. 
 
 
Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt SILO-architectuuratelier gegevens? 

 
SILO-architectuuratelier verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een 
beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die 
activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de 
uitvoering van de projecten die wij met u sluiten. 
 
Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader 
van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde 
“leveranciersadministratie”. 
 
Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en 
andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”. 
 
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor 
onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze 
activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”. 
 
 
Welke gegevens verzamelt en verwerkt SILO-architectuuratelier? 
 
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de 
uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres 
en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw 
gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning 
en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, 
maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee 
samenwerkt. 
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een 
toekomstig project.  
 
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.   
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of 
public relations. 
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Hoe verzamelt SILO-architectuuratelier uw gegevens? 
 
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren 
invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.  
 
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze 
onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers 
die we bekomen van de leveranciers zelf.  
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw 
gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee. 


