PRIVACYVERKLARING - PETER DECKERS bv

1. DOELSTELLING
PETER DECKERS bv en haar medewerkers hechten belang aan uw privacy en de correcte verwerking van
uw persoonsgegevens.
PETER DECKERS bv draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die zij rechtstreeks, dan wel
onrechtstreeks ontvangt, vertrouwelijk en conform de wetgeving aangaande de gegevensbescherming
worden behandeld.
Wanneer PETER DECKERS bv uw persoonsgegevens verwerkt, wordt dit steeds gedaan in
overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betre ende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betre ende het vrij verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook aan de
wet van 30 juli 2018 betre ende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring werd opgesteld ten einde u te informeren omtrent de wijze waarop PETER
DECKERS bv met uw gegevens omgaat.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en communica e.

2. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum;

•

geboorteplaats;

•

adresgegevens;

•

factura eadres;

•

telefoonnummer (vast en/of gsm-nummer);

•

e-mailadres;

•

rijksregisternummer;

•

BTW nummer;

•

IBAN + nanciële instelling;

•

IP-adres;

•

loca egegevens;

•

gegevens over de ac viteiten op de website;
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voor- en achternaam;
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•

ti

fi

ti

ti

Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt. Deze werden ofwel rechtstreeks door u
bezorgd ofwel onrechtstreeks (volgende lijst is niet-exhaus ef):

•

overige persoonsgegevens die u verstrekt;

Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legi eme doeleinden worden aldus bijgehouden.
De persoonsgegevens van – 16jarigen worden enkel bijgehouden indien de uitdrukkelijke toestemming
hiervoor wordt gegeven. Indien u verneemt dat er persoonsgegevens zijn verzameld van een – 16jarige
zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor, kan u te allen jde contact opnemen via de heer Peter
Deckers. Dan zal deze informa e worden verwijderd.
3. DOELEINDEN VERWERKING
Conform de bepalingen van de AVG mogen persoonsgegevens alleen verstrekt worden voor bepaalde
speci eke doeleinden.

Uw gegevens worden voor onder andere volgende doeleneinden verwerkt:
•

U hee toestemming gegeven voor de verwerking;

•

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
▪

Opmaak o ertes, bestelbonnen, overeenkomsten, ..

▪

Informeren over wijzigingen van diensten en producten;

▪

A everen van goederen of diensten;

▪

Contact via de telefoon of per e-mail;

•

Om te voldoen aan een we elijke verplich ng;

•

Indien dit noodzakelijk is voor de behar ging van de gerechtvaardigde belangen van
PETER DECKERS bv;
▪

A andeling van betaling(en): verzending en invordering;

▪

Verzending nieuwsbrief en/of reclame;

4. MEEDELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk
is in kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden zoals nanciële instellingen,
verzekeringsmaatschappijen, notaris, so wareleveranciers, onderaannemers, dienstverleners,
boekhouder en de aanverwante vennootschappen van PETER DECKERS bv.
5. DUURTIJD BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
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Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar na het a open van de overeenkomst met de
klant.

Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden indien dit we elijk vereist is.
6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De passende maatregelen werden genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Er wordt voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de
toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelma g gecontroleerd
worden.

7. RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS
U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang
deze worden bewaard.
U hee het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons.
U hee het recht om uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken en uw persoonlijke
gegevens te laten verwijderen.
U hee het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
U hee ook recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kan hiervoor een verzoek versturen, waarna uw gegevens zullen worden verzameld, verwijderd,
aangepast,.. naargelang uw verzoek. Hiervoor wordt een termijn van 30 dagen in acht genomen.
Uw verzoek kunt u insturen via info@peter-deckers.be.
Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de na onale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Hun website is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Er kunnen wijzigingen aangebracht worden aan huidige Privacyverklaring.
U wordt daarom aangeraden om de verklaring geregeld te raadplegen. In de mate van het mogelijke
houden wij u op de hoogte van wijzigingen.
De recentste versie is deze van 5 maart 2021.

9. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke is de heer Deckers.
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U kan hem bereiken via info@peter-deckers.be.

10. COOKIES-BELEID
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak.
Op de website wordt er gebruikt gemaakt van func onele, analy sche en tracking cookies. Dit is nodig
om bij te houden hoeveel bezoekers op onze website langskomen, wat zij hier doen en hoe wij onze
bezoekers beter van dienst kunnen zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden
voor cookies door deze uit uw browser te verwijderen.
Peter deckers maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informa e over de eigenschappen
van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:
Type

Rechtmatig- Bewaartermijn
heid
Toestemming 2 jaar

_ga

Niet
Functioneel

PHPSESSID

Functioneel

Rechtmati
belang

Cookiespleasestatus

Functioneel

Toestemming 1 jaar

ti

Onthoudt
voorkeuren
tijdens
websitebezoek
Onthoudt
het
wanneer
cookies
geaccepteerd
zijn

Naam

ti

Verwerkingsdoel
Google
Analytics:
bijhouden
van
statistieken
over de
website

ti

g


ti

e


-


Persoonsgegevens
Apparaat-,
logbestands, en locatiegegevens,
unieke
applica enummers,
lokale
opslag,
cookies en
vergelijkbare
technologiën
IP-adres en
unieke PHP
ID van de
sessie
IP-adres

Eind
sessie

