Privacy beleid persoonlijke gegevens
Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om speciale
aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom zijn we toegewijd aan
het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen en de
verwerking ervan conform ons privacy beleid en conform onze wettelijke verplichtingen onder GDPR die
van kracht is vanaf 25/05/2018.

1.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door KÖSE CLEANING SA. De persoon die verantwoordelijk is
voor de gegevens kan gecontacteerd worden op het volgend adres: Stroobantsstraat, 48 A – 1140 Evere
en per e-mail: gdrp@kosecleaning.be.

2.

Aan wie is ons gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Deze « Gegevens Privacy Policy » is van toepassing op elk betrokkene natuurlijke persoon wiens gegevens
worden verzameld, bewaard of verwerkt. Een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden of die
een identificeerbaar persoon is door gebruik te maken van persoonsgegevens is een betrokkene.

3.

Welke persoonlijke gegevens kunnen we behandelen?

We mogen u algemene persoonlijke informatie vragen zoals: naam, voornaam, taal, telefoonnummer, emailadres, enz.
Als we meer gevoelige persoonlijke gegevens moeten verzamelen (bijv. Medische informatie, lidmaatschap
van een vakbond, enz.), wordt uw akkoord gevraagd en houden wij u op de hoogte van het doel van deze
behandeling

4.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Uitvoering van uw contract
Het gerechtvaardigd belang van de onderneming
Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We zijn onderworpen aan belasting- en boekhoudverplichtingen die het bewaren en doorgeven van
bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoud- en belastingdiensten vereisen.

5.

Kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden?

De verwerking van persoonsgegevens houdt ook in dat in een aantal gevallen deze gegevens worden
doorgegeven aan derden. We zullen enkel de noodzakelijke gegevens doorgeven hetzij binnen onze
onderneming hetzij aan derden (met inbegrip van andere per wet geautoriseerde instanties) waarmee we
een contractuele relatie hebben.

6.

Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen

We nemen de nodige beschermings- en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch als technisch
vlak met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt
gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het naleven van de bepalingen zoals beschreven onder titel 4
en worden niet langer bewaard dan strikt nodig voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen.

7.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze oefenen?

Conform de privacyregelgeving heeft u het recht op toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens.
Binnen de maand die volgt op de indiening van een schriftelijk verzoek daartoe moeten we u ons standpunt
of, in voorkomend geval, de aangebrachte rechtzettingen van de gegevens met betrekking tot u, mee te
delen.
U bent tevens gerechtigd om de verwijdering van alle uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die
onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden
zijn, of die na verloop van toegestane duur zijn bewaard. Binnen de maand die volgt op het schriftelijke
verzoek moeten we u laten weten of we al dan niet, en in welke mate, gevolg hebben gegeven aan de
vraag tot verwijdering.
Een uitgebreide beschrijving van de rechten kan worden teruggevonden in hoofdstuk III van de Europese
verordening 2016/679.
Indien er zich een situatie zou voordoen waarbij u wenst uw rechten uit te oefenen dan kunt u zich
richten tot: gdrp@kosecleaning.be

U kan u bij gebrek aan een oplossing richten tot de Privacy-commissie
(https://www.privacycommission.be/nl).

