FLOREN & Cie

NV/SA

part of the Michelmersh Brick Holdings Plc Group

STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING MET
BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN
DE PRIVACY INZAKE PERSOONLIJKE
GEGEVENS
1. ALGEMEEN
Steenbakkerij Floren respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers en alle andere
personen die betrokken zijn bij de bouwsector of geïnteresseerden in onze producten. De
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de verwerking
van persoonlijke gegevens, vrij verkeer van deze gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG genoemd, of GDPR in het Engels).
Steenbakkerij Floren zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende, relevante en
beperkte manier worden verwerkt tot hetgeen nodig is voor de doeleinden waarvoor deze
worden verzameld.

2. WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Voor de toepassing van artikel 4, 1° van de AVG, zijn persoonlijke gegevens "alle informatie
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” (hierna de betrokken
persoon genoemd); wordt beschouwd als "een identificeerbare natuurlijke persoon" : een
natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificatiegegevens zoals een naam, locatiegegevens of meer specifieke elementen die
specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, paranormale, economische, culturele of
sociale identiteit".

3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN VOOR WELKE
DOELEINDEN WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?
Deze informatie en gegevens worden uitsluitend verwerkt om te voldoen aan de contractuele
verbintenissen en wettelijke verplichtingen zoals bij het opmaken van offertes of orders.
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om iedereen de noodzakelijke service te bieden die
mag verwacht worden van een fabrikant van gevelstenen. Dit is het gerechtvaardigd belang van
de fabrikant, echter zonder de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene te
schenden. Deze gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde partijen.
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PROFESSIONELE PARTIJEN
De persoonlijke gegevens die door Steenbakkerij Floren worden ingezameld en vervolgens
verwerkt, kunnen zijn :
· de bedrijfsnaam;
· de achternaam/-namen en voornaam/-namen van de contactpersonen;
· de voorkeurstaal;
· het postadres;
· contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres;
· Bouwgerelateerde zaken zoals productinteresses, bouwprojecten of bouwstijlen.

PARTICULIEREN
Steenbakkerij Floren stockeert geen gegevens van particulieren. Enkel wanneer gebruik wordt
gemaakt van het contactformulier op onze website, wordt gevraagd naar de contactgegevens,
zodat kan geantwoord worden op de gestelde vragen. Er wordt geen van deze gegevens
bijgehouden. Ook bij het gebruik maken van de simulator op onze website wordt gevraagd het
emailadres in te geven. Steenbakkerij Floren ontvangt een copie van de simulatie. Ook dit wordt
niet gestockeerd.
REFERENTIES
Om haar nieuwe stenen regionaal te kunnen tonen aan geïnteresseerden, wordt het adres van
het bouwproject op de website getoond. Ook kunnen foto’s getoond worden om de stenen verder
te illustreren. Op geen enkele wijze wordt de identiteit van de latere bewoners nagevraagd of
opgeslagen. Deze gegevens zijn voor Steenbakkerij Floren doorgaans onbekend, omdat haar
klanten de handelaars in bouwmaterialen zijn (professionele klanten). Hierdoor wordt de privacy
van de eigenaars gerespecteerd. Op eenvoudige vraag van de latere bewoners, wordt het adres
niet gepubliceerd en desgevallend ook de beelden verwijderd.

4. HOE WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN, BESCHERMD,
WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN HOELANG
WORDEN DEZE BEWAARD?
Persoonlijke gegevens van professionele partijen worden uitsluitend verzameld in een databank
die zich bevindt op servers van het bedrijf, of de server van de webdesigner voor wat de
contactgegevens betreft van handelaars die op de website worden vernoemd als verdelers.
Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de commerciële en administratieve werknemers van
Steenbakkerij Floren, alsook haar directie.
De gegevens worden beschermd door archivering en regelmatige back-ups (incrementeel en
volledig). Alle IT is eigendom van Floren en wordt beheerd met ondersteuning van een externe
leverancier. Hij heeft de infrastructuur voorzien van meerdere beveiligingssystemen en verklaart
deze ook te steeds te monitoren en te voorzien van de meest recente applicaties die de veiligheid
van de gegevens garanderen.
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De gegevens worden bewaard zolang onze professionele contacten actief zijn. Van zodra dit niet
meer het geval is, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW
PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT DOOR FLOREN
· U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens verwerkt door Steenbakkerij Floren.
· U heeft het recht om zo snel mogelijk een rechtzetting van onjuiste persoonlijke gegevens
over uzelf te verkrijgen. Gezien het doel van de verwerking, hebt u het recht om
onvolledige persoonlijke gegevens over uzelf te laten vervolledigen.
· U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te
verkrijgen.
· U heeft het recht om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke
situatie, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
· U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te laten wissen.

6. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?
Als u een aanpassing, een vraag, een probleem of een klacht over het inzamelen en gebruiken
van
uw persoonlijke gegevens heeft, kunt u contact opnemen met Steenbakkerij Floren via het
emailadres:
info@floren.be, via telefoonnummer 03/313 81 98 of via het postadres:

Steenbakkerij Floren
Vaartkant Rechts 4
2960 Brecht

7. RECHTSMIDDELEN
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een
klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit en een gerechtelijk beroep in te stellen
als u van mening bent dat uw rechten niet worden geëerbiedigd of dat er een verwerking van uw
persoonlijke gegevens plaatsvindt die een schending is tegen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Om een klacht in te dienen, stuurt u uw verzoek naar het volgende adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : commission@privacycommission.be
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