Gegevensbescherming
A. Algemeen
Uw vertrouwen is van essentieel belang voor Beschermingvoorhelden alsook voor de met
haar gelieerde ondernemingen. Daarom respecteren en beschermen Wij uw privacy en wordt
deze hoog in het vaandel gedragen door Ons.
Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van
toepassing op (i) onze website www.beschermingvoorhelden.be (hierna genoemd de
“Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Beschermingvoorhelden en haar klanten,
prospecten en business partners. Beschermingvoorhelden treedt in deze relaties op als
verantwoordelijke voor de verwerking.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die
Beschermingvoorhelden verzamelt, alsook over de wijze waarop Beschermingvoorhelden
deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt tijdens haar bedrijfsvoering.
Beschermingvoorhelden wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in
overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”.
De Privacy Wetgeving betreft (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Wanneer u persoonsgegevens aan Beschermingvoorhelden verstrekt, bijvoorbeeld doordat u
Ons contacteert of een overeenkomst met Ons sluit, zullen Wij de ontvangen
persoonsgegevens behandelen zoals bepaald in deze Privacy Verklaring.
Indien Wij uw persoonsgegevens zouden willen gebruiken voor doeleinden die verder
strekken dan onze loutere bedrijfsvoering, zullen Wij hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming
vragen.
Het beroep doen op de diensten, aankoop van producten alsook het bezoeken van de Website
of enige andere communicatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy
Verklaring en aldus van de manier waarop Beschermingvoorhelden uw persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt, verwerkt en beveiligt.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met eventueel andere voorwaarden
die van toepassing (kunnen) zijn op het gebruik van de Website.
Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe Wij zullen omgaan met uw
persoonsgegevens.

B. Persoonsgegevens
Bij het beroep doen op de diensten, aankoop van producten alsook het bezoeken van de
Website of enige andere communicatie met Beschermingvoorhelden zullen Wij uw
persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

I. Wijze van verzameling
Beschermingvoorhelden verzamelt persoonsgegevens bij of in het kader van:





Gebruik van de Website;
Het invullen van het contactformulier op de Website;
Een samenwerking met Beschermingvoorhelden;
De aanvraag van informatie met betrekking tot een potentiële samenwerking met
Beschermingvoorhelden;

Beschermingvoorhelden verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het
gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Beschermingvoorhelden bijvoorbeeld,
automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u
gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen
u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Beschermingvoorhelden toe
om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Soorten
Welke persoonsgegevens Beschermingvoorhelden over u heeft, verschilt naargelang uw
relatie met Ons (bv. klant, prospect, leverancier) en uw wijze van contactname met Ons (bv.
Papieren formulieren zoals opdrachtbonnen, Website, telefoon, e-mail, …)

IV. Rechtsgrond
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een bepaalde
rechtsgrond:


U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens
voor één of meer specifieke doeleinden;

V. Opslag
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als Wij deze nodig hebben voor onze
bedrijfsvoering tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist is (i) door de wet of (ii)
door de naleving van een andere wettelijke bepaling. De bewaartermijn van uw
persoonsgegevens worden bepaald door het beoogde doel en de rechtsgrond waarop
de verwerking van de persoonsgegevens steunt.
Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, verschilt naargelang het doel
waarvoor Wij de betreffende gegevens verzamelen en verwerken. Algemeen geldt dat
Wij de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode noodzakelijk voor het
vervullen van de doelen, zoals beschreven onder het onderdeel “Gebruik
persoonsgegevens”.
Naargelang de verwerking op een welbepaalde rechtsgrond steunt zal dit mede de
bewaartermijn van de persoonsgegevens bepalen:


Wettelijke verplichting: de wet bepaalt de bewaartermijn gedurende dewelke de
persoonsgegevens bewaard mogen worden;



Gerechtvaardigd belang: de bewaartermijn zal worden bepaald door middel van
een proportionele afweging tussen de belangen van Beschermingvoorhelden en
de rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene;

Hiernaast geldt mogelijks een bijkomende bewaartermijn van 6 maanden voor
administratieve doeleinden.
Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens verwijderd of
geanonimiseerd worden. Beschermingvoorhelden voorziet in een mechanisme om te
verifiëren of de persoonsgegevens wel degelijk ontoegankelijk zijn nadat de
vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken. Uw gegevens zullen echter bewaard
blijven indien dit vereist is door de wet of de naleving van enige andere wettelijke
bepaling.
Wenst u hier meer over te weten of wenst u zich te verzetten tegen de opslag van uw
persoonsgegevens, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

C. Uitdrukkelijke toestemming
Beschermingvoorhelden zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien
Beschermingvoorhelden uw persoonsgegevens nodig heeft in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst en Beschermingvoorhelden haar gerechtvaardigd belang niet
opweegt tegen uw rechten en fundamentele vrijheden.
Beschermingvoorhelden zal uw toestemming vragen in volgende gevallen:


Het sturen van nieuwsbrieven door Beschermingvoorhelden aan prospecten en
klanten;

Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik in een bepaalde vorm van de gegevens,
kan u deze te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst.
Uw toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze werd gegeven.

