PRIVACYVERKLARING (versie 24/05/2018)

Ceyssens nv gaat zorgvuldig om met de privacy van al haar klanten, leveranciers, partners en
bezoekers van haar website (www.ceyssens.com).
De persoonlijke informatie die U ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.
Ceyssens nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit houdt het volgende in :
-

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt
werden. Doel en type van persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring.
De verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wij vragen jouw uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben voor de verwerking van
je persoonsgegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
Wij zijn op de hoogte van jouw rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens
en maken je erop attent dat we deze willen respecteren.

Ceyssens nv is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hieromtrent of contact
wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens :
Ceyssens nv
Industrieterrein Kanaal-Noord 1185, 3960 BREE
E-mail : info@ceyssens.com
DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK
-

-

De persoonsgegevens worden gebruikt op basis van artikel 6.1. van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst met
betrekking tot onze producten en diensten (klanten-, leveranciers- of partnerbeheer),
Het verstrekken van informatie om op de hoogte te blijven van onze diensten en producten.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien hiervan wordt afgeweken
dan zal voorafgaandelijk uw toestemming hiervoor gevraagd worden tenzij er een wettelijke
verplichting van toepassing zou zijn of ook in het kader van meedeling van gegevens aan onze
externe dienstverleners (accountant, IT-dienstverleners).

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Volgende gegevens worden gevraagd, opgeslagen en verwerkt :
-

Naam en voornaam, professioneel adres en ondernemingsnummer, e-mail en
telefoonnummer

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).
BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Ceyssens nv beveiligt de ingezamelde persoonsgegevens om te voorkomen dat ze in het bezit komen
of toegankelijk zijn voor onbevoegden. Die beveiliging is zowel technisch als organisatorisch. Enkel
bevoegde personen voor wie het noodzakelijk is om de doeleinden uit te voeren zoals eerder
beschreven krijgen toegang tot deze gegevens.
LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Voor de links van andere websites die U vindt op onze website is onze privacyverklaring niet van
toepassing omdat wij op geen enkele manier de garantie hebben dat derden op een veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Het is aan te bevelen dat U daarom de privacyverklaring van
deze websites doorneemt vooraleer er gebruik van te maken.
RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS
-

Inzage,
Verbetering,
Wissen,
Beperking,
Bezwaar,
Overdraagbaarheid.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van arikel 6.1.
(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om :

-

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgend e-mailadres : info@ceyssens.com

KLACHT
Vanzelfsprekend proberen wij uw klachten graag in overleg met U zelf op te lossen. Onze
contactgegevens vindt U pag. 1 van deze privacyverklaring.
U heeft als klant echter ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij :
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 - 1000 BRUSSEL
commission@privacycommission.be

