Privacyverklaring Antiques & Design nv
Rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens
Dit privacybeleid geldt voor de website www.adesign.be en de werking van Antiques & Design nv. Deze verklaring bevat informatie over
de persoonsgegevens die worden verzameld en de manier waarop Antiques & Design nv deze gegevens verwerkt en gebruikt.
Neem deze privacyverklaring samen met de cookiepolicy en de algemene voorwaarden door. Zodoende vindt u alle informatie terug
over welke persoonsgegevens wij verzamelen, de reden waarom en hoe lang we deze informatie bewaren.
Antiques & Design nv heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van persoonsgegevens te
waarborgen. Mocht er toch onwettig toegang worden verkregen (tot het IT-systeem), dan zullen we alle maatregelen nemen om schade
en/of diefstal van gegevens te beperken.
Voor wie geldt dit privacybeleid?
Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van deze website, iedereen die zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, personen die via de
website een vraag hebben gesteld, personen die een offerte-aanvraag hebben ingediend en voor onze klanten.
Wat is ‘verwerking van gegevens’?
Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, archiveren, wissen, vernietigen, ….
Persoonsgegevens die worden verwerkt en hoe deze verzameld worden
Persoonsgegevens zijn gegevens die te maken hebben met een ‘identificeerbaar’ persoon.
Antiques & Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:






Naam en voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Adresgegevens
Identificatiegegevens van de firma waarvoor je werkt

Deze gegevens worden op volgende wijze verzameld:








Bezoek aan onze website
Insturen van het contactformulier
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Toesturen van een emailbericht naar Antiques & Design
Uitwisselen van businesskaartjes
Prospectie
Voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst

Waarom heeft Antiques & Design nv deze gegevens nodig
Antiques & Design nv verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waarbij deze gegevens enkel worden verwerkt om het
beoogde doel te realiseren.
Wij gebruiken persoonsgegevens:







Wanneer wij uw toestemming hebben gekregen
Ter voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
Om aan wettelijke en reglementaire bepalingen te voldoen waaraan Antiques & Design nv is onderworpen
Bij de opmaak van een offerte
Voor het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u via email te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt
kunt worden.

Wie verwerkt deze persoonsgegevens?
Antiques & Design nv met maatschappelijke zetel Vossendaal 3 te 2440 Geel met ondernemingsnummer 0423945725 is verantwoordelijk
voor de verwerking van de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.
Verwerkingsverantwoordelijke
Antiques & Design nv is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en welke
middelen er gebruikt worden om deze gegevens te verzamelen.
Verwerkers
Wanneer Antiques & Design beroep doet op een andere firma voor het verwerken van gegevens zal dit altijd gebeuren in functie van de
doelen waarop deze privacyverklaring betrekking heeft.
Antiques & Design zal altijd duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat deze verwerking
conform deze privacyverklaring dient te gebeuren.

Hoe lang bewaart Antiques & Design nv deze gegevens?
Antiques & Design nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren, waarvoor de gegevens
worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of voor de naleving van een wettelijke
verplichting.
De bewaartermijn kan per doel verschillen.
Gegevens van (voormalige) klanten kunnen gedurende een periode van 5 jaar na de uitvoering van het contract nog worden gebruikt
om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten en realisaties van Antiques & Design, tenzij de klant expliciet aangeeft daar niet
mee akkoord te gaan.
Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden elk jaar verwijderd wanneer ze op het einde van het voorgaande jaar
gedurende een periode van 6 maanden de nieuwsbrief niet geopend hebben, zich hebben uitgeschreven of het emailadres onjuist
geworden is.
Persoonsgegevens delen met derden
Antiques & Design nv verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze derde partij is verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.
Beveiliging van persoonsgegevens
We doen er alles aan om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen.
Onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.
We maken gebruik van gespecialiseerde firma’s voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices met allerlei technische
maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, …. .
Antiques & Design nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Antiques & Design nv
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Ondanks dit veiligheidsbeleid kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht
van gegevens via het internet noch eender welke methode van elektronische opslag is volledig veilig.
Antiques & Design kan hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.
Moest er zich een gegevenslek voordoen met negatieve gevolgen voor uw persoonsgegevens dan wordt u verwittigd in de door de wet
voorziene omstandigheden.
Onze website vermeldt soms linken naar websites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van
deze privacyverklaring vallen.
Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te vervolledigen, te updaten of te laten verwijderen.
U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frank@adesign.be.
Antiques & Design nv zal binnen 4 weken na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan dit verzoek.
Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan u zich elk moment uitschrijven door te klikken op de
knop ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Antiques & Design.
Update privacyverklaring
Antiques & Design nv is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten en een nieuwe versie op de website te plaatsen. We raden aan
om regelmatig de pagina met de privacyverklaring te raadplegen om kennis te nemen van wijzigingen.

Contact opnemen
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over
de beveiliging van door Antiques & Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Antiques & Design nv.
Via e-mail: frank@adesign.be
Via de post: Vossendaal 3 te 2440 Geel – België
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