BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
ADDRETAIL voert zijn activiteiten uit met respect voor je privacy, meer bepaald wat betreft de
verwerking van je persoonsgegevens.
Deze privacyregels leggen uit op welke manier en voor welke doeleinden we je gegevens
verzamelen en gebruiken. We wijzen je ook op de rechten waarover je beschikt in verband met
de verwerking van je persoonsgegevens en de manier waarop je ze kan uitoefenen.
ADDRETAIL verwerkt je persoonsgegevens conform de wetgeving op de gegevensbescherming.
Die omvat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 (“AVG” of
“GDPR” - General Data Protection Regulation) en de nationale wetten op gegevensbescherming
waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
1. Verantwoordelijke voor de verwerking
ADDRETAIL is de verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van de GDPR.
Voor elke vraag in verband met de verwerking van je persoonsgegevens of om je door de GDPR
gegarandeerde rechten uit te oefenen, kan je met ons contact opnemen op onderstaand adres:
ADDRETAIL SA
Jan Emiel Mommaertslaan 16A
1831 Machelen
BCE 641.968.962
Mail: dataprivacy@addretail.com
2. Tot wie zijn deze privacyregels gericht?
Deze privacyregels richten zich tot de volgende categorieën van betrokken personen:
- de bezoekers van onze website https://addretail.com;
- de personen die ons contacteren via de e-mailadressen vermeld op onze website;
- de personen die zich kandidaat willen stellen voor een job.
3. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt ADDRETAIL?
Deze privacyregels zijn enkel van toepassing op “persoonsgegevens” of “gegevens van
persoonlijke aard” in de zin van de GDPR.
Onder “persoonsgegevens” of “gegevens van persoonlijke aard” verstaan we gegevens
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks,
persoon en die (i) je ons zelf verstrekt of (ii) gegenereerd worden door het gebruik dat je maakt
van onze diensten of door je activiteit op onze website.
Dat betekent het volgende:
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a) We verzamelen de persoonsgegevens die je ons bezorgt in het kader van een
contactname via het e-mailadres vermeld op onze website (info@addretail.com), zoals
de basisgegevens voor je identificatie (naam, voornaam en e-mailadres) en facultatieve
gegevens als functie, bedrijf, adres, telefoon en/of fax.
b) Dien je een kandidatuur in voor een functie bij ADDRETAIL, dan verzamelen we je
identificatiegegevens en je curriculum vitae.
c) Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we informatie zoals beschreven in de
cookie policy.
4. Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
De gegevens bezorgd aan of verzameld door ADDRETAIL worden enkel verwerkt voor de
volgende doeleinden:
- De opvolging verzekeren van de berichten die de bezoekers van onze website versturen
naar ons e-mailadres voor informatie;
- De opvolging verzekeren van de kandidaturen voor een betrekking;
- Het aantal bezoekers aan de verschillende secties van de website meten en ervoor
zorgen dat het gebruik van onze site zo efficiënt en comfortabel mogelijk verloopt;
- Gerichte publiciteit of informatie versturen over de activiteiten en/of producten
(newsletters) van ADDRETAIL. De firma ADDRETAIL heeft een legitiem belang bij het
promoten van haar diensten bij personen die met haar in contact zijn getreden of die
blijk hebben gegeven van interesse in haar activiteiten. Het versturen van gerichte
publiciteit door ADDRETAIL gebeurt met voorafgaande toestemming van de betrokken
persoon, behalve indien deze laatste reeds contractueel met ADDRETAIL is verbonden.

5. Aan wie kunnen je gegevens worden doorgegeven?
Als algemene regel geldt dat de persoonsgegevens die we verzamelen via onze website of in
het kader van overeenkomsten die we met elkaar afsluiten uitsluitend bestemd zijn voor ons
gebruik.
ADDRETAIL behoudt zich echter het recht voor de hosting of verwerking van je
persoonsgegevens toe te vertrouwen aan onderaannemers die alle garanties bieden op
betrouwbaarheid en veiligheid en met wie ADDRETAIL een vertrouwelijkheidsovereenkomst
heeft afgesloten.
De onderaannemers of dienstverleners op wie we een beroep doen, mogen je gegevens alleen
verwerken volgens de instructies die wij hen geven en in overeenstemming met onderhavige
privacyregels.
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We kunnen je persoonsgegevens ook overmaken aan administratieve, politionele of
gerechtelijke overheden of een andere derde partij indien dat vereist wordt door de wet en/of
op uitdrukkelijk bevel van voornoemde overheden.
Behalve in deze hypothesen geeft ADDRETAIL
gepseudonimiseerd of niet, door aan derden.

geen

enkel

persoonsgegeven,

6. Hoe lang houden we je gegevens bij?
Over het algemeen houden we je gegevens maximum 2 jaar bij, vanaf de laatste uitwisseling
en onder voorbehoud van het uitoefenen van je rechten zoals beschreven in punt 7.
Niettemin, indien de contacten hebben geleid tot de ondertekening van een contract tussen
partijen, houden we je gegevens bij gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van het
contract of de opvolging van de commerciële relatie, en gedurende een bijkomende periode
van 10 jaar na afloop van het contract, voor doeleinden van archivering en financieel beheer,
of om ons toe laten in voorkomend geval onze rechten te laten gelden voor de rechtbank in
het kader van een betwisting van jouw kant of van een derde in verband met je contract.
7. Wat zijn je rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens?
Als persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens kan je de volgende rechten
uitoefenen in verband met je gegevens:
Recht van toegang:
Wanneer de wet het toestaat, kan je de firma ADDRETAIL vragen om te bevestigen dat zij
instaat voor de verwerking van je persoonsgegevens, en indien dat zo is er toegang toe krijgen.
Aan een eventuele vraag tot toegang kan enkel gevolg worden gegeven als de firma ADDRETAIL
erin slaagt je op basis van de informatie in haar bezit met zekerheid te identificeren.
Los van het voorgaande moet elke vraag om toegang tot je gegevens vergezeld zijn van een
kopie van je identiteitskaart.
ADDRETAIL beschikt over 30 dagen om je vraag te beantwoorden. Deze periode begint pas te
lopen vanaf het moment dat ADDRETAIL in het bezit is van alle vereiste gegevens om aan je
vraag te voldoen.
Recht van verbetering :
Indien nodig kan je ADDRETAIL verzoeken onvolledige of onjuiste gegevens die op jou
betrekking hebben kosteloos te verbeteren.
Recht om je toestemming in te trekken:
Als de wet het toestaat, kan je de firma ADDRETAIL melden dat je je toestemming intrekt voor
het gebruik, door haar zorgen, van de identificatie- of contactgegevens die je haar spontaan
hebt bezorgd in het kader van je bezoek aan haar website, met dien verstande dat het intrekken
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van je toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze
intrekking.
Recht op wissen:
Je hebt het recht om te verzoeken dat je persoonsgegevens worden gewist, wanneer:
- ze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze
werden verzameld of verwerkt;
- de verwerking uitsluitend berustte op je toestemming en je die toestemming intrekt;
- de bewaring niet of niet meer vereist is in hoofde van het contract of van een wettelijke
verplichting waartoe ADDRETAIL gehouden is.
Recht van bezwaar:
Je hebt altijd het recht om je, zonder opgave van reden en kosteloos, te verzetten tegen het
gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
Je kan je meer bepaald op elk moment uitschrijven van de newsletters die je worden
toegestuurd, door gebruik te maken van de link die daartoe in elke mail en in elke publiciteit is
voorzien, of door ons een verzoek in die zin te sturen op volgend adres:
dataprivacy@addretail.com.
Klacht indienen:
Als je van mening bent dat je rechten in verband met de verwerking die op jou betrekking heeft
niet gerespecteerd zijn door ADDRETAIL, dan kan je een klacht indien via
dataprivacy@addretail.com of, als er geen bevredigend gevolg wordt aan gegeven, bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger de Belgische Privacycommissie).
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