Privacyverklaring
1.

Algemeen

-

De Firma Garnotec bvba hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw
persoonsgegevens.

-

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe de firma Garnotec bvba met de
persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en de firma
Garnotec Bvba gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. De firma Garnotec bvba houdt
zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

-

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
§
§
§
§

§
§
§

-

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn
verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u de website van de firma Garnotec bvba bezoekt of één van onze contact
formulieren invult, of een bestelling plaatst geeft u ons toestemming uw bedrijf- en/of
persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.
De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten
omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden
behandeld.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Firma: Garnotec bvba.
Adres: Winkelom 69 B-2440 Geel.
Emailadres: info@garnotec.be

2.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

-

De firma Garnotec Bvba verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en
rechtsgronden:
§
§
§
§

3.

Om uw bestellingen, leveringen, facturen… online te kunnen uitvoeren.
Het versturen van nieuwsbrieven, promoties, relevante informatie en uitnodigingen
Klantenlisting (wettelijke verplichting)
Logistiek

Welke gegevens worden verwerkt?
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-

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden
gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.
§

Identificatiegegevens:
Naam, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mail, Btw nr, contactpersoon, leveringsadres, IP
adres….).

4.

Wie verwerkt de gegevens?

-

De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties
§
§

Firma Garnotec bvba
Dealers

5.

Verstrekking aan derden.

-

De gegevens die u aan de firma Garnotec bvba verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit
noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.
§ Transportfirma: leveren van goederen
§ Overheid: klantenlisting (wettelijke verplichting)

6.

Bewaartermijn.

-

De firma Garnotec bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7.

Beveiliging van de gegevens.

-

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
§
§
§
§

De firma Garnotec bvba hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
De medewerkers van de Firma Garnotec bvba zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

8.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

-

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die de firma Garnotec
bvba heeft ontvangen. Via het hogervermeld adres kan u de firma contacteren.

9.

Wijziging privacyverklaring.

-

De firma Garnotec kan de privacyverklaring steeds wijzigingen.
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