VERORDENING (EU) 2016/679 (GDPR)
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers overeenkomstig de Verordening (EU)
2016/679 (GDPR)

Het bedrijf A&L Progear heeft zijn beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
aangepast, waarvan de punten in dit document worden beschreven in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.

Houder van de verwerking van persoonsgegevens
De houder van de verwerking is het bedrijf:
A&L Progear
Roterijstraat 130
B-8790 Waregem
Belgium
Tel .: 00 32 472 190 758
e-mail: info@alprogear.be

Definitie van eenvoudige of bepaalde persoonlijke gegevens
Eenvoudige persoonlijke gegevens betekent persoonlijk identificeerbare of id-identificeerbare informatie (bekend als
"geïnteresseerd") die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door middel van een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online-identificator of een of meer kenmerkende elementen van zijn fysieke, fysiologische ,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Bijzondere persoonlijke gegevens hebben betrekking op gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, evenals genetische, biometrische gegevens die
bedoeld zijn om op unieke wijze een fysieke persoon, de familieleden van de gezondheid of het seksuele leven, of
seksuele geaardheid van de persoon.

Doeleinden van gegevensverwerking, methoden en wettelijke basis
De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door de manager voor gegevensbeheer voor de hieronder
aangegeven doeleinden en vindt plaats met behulp van handmatige en IT-hulpmiddelen in overeenstemming met de wet
en voor de hierboven aangegeven doeleinden, waardoor de beveiliging en toereikendheid van de verwerkte
persoonsgegevens worden gewaarborgd.

De verwerking van gegevens is gericht op:
-voor de juiste en volledige uitvoering van het leverings- / verkoopcontract. In het bijzonder bestaat de verwerking van
gegevens uit de verzameling, dat wil zeggen bij het verzamelen van gegevens, het opnemen, dat wil zeggen bij het
memoriseren van gegevens, in organisatie, papier en gegevensopslag, raadpleging, dat wil zeggen het lezen van
gegevens, communicatie door te sturen naar de onderwerpen die beter zijn aangegeven in het volgende punt, en te
gebruiken voor instrumentele doeleinden, zowel voor de uitvoering van het contract als voor de naleving van wettelijke
en reglementaire verplichtingen in het algemeen, inclusief fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden

De bron van gegevensverwerking wordt
geïdentificeerd:
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- bij de uitvoering van het contract
- in het legitieme belang van A&L Progear om de
IT-beveiliging van zijn systeem en verdediging van zijn eigen belangen voor de rechtbank.

Gegevensverwerking is noodzakelijk:
- voor de uitvoering van het contract: in geval van weigering door de belanghebbende om Persoonsgegevens te
verstrekken, kan het contract waarin de gegevens worden verwerkt niet worden uitgevoerd
- voor de overdracht van reclamemateriaal met betrekking tot A&L Progear voor promotionele en commerciële
doeleinden met instemming van de belanghebbende.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

Ontvangers van persoonlijke gegevens, dat wil zeggen de personen aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden
doorgegeven, zijn, naast de hoofd van gegevensbeheer:
- alle werknemers en / of medewerkers van A&L Progear
- leden van de raad van bestuur
- de gegevensverwerkers, geïdentificeerd in het IT-servicebeheerbedrijf en in het belasting- / belastingadvieskantoor
- accountants of andere managers die schriftelijk kunnen worden aangesteld en aan wie specifieke schriftelijke
instructies zullen worden gegeven
- de autoriteiten waartoe A&L Progear verplicht is om persoonlijke gegevens te verzenden voor de naleving van
wettelijke of reglementaire verplichtingen in het algemeen (zie belasting- / belastingadviesstudie), of de gerechtelijke
autoriteit voor de bescherming van haar eigen redenen, alsook voor andere onderwerpen voor het nastreven van de
doeleinden aangegeven in de vorige par. 3

Mogelijkheid van gegevensoverdracht naar een extra EU-land

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen buiten de EU voor:
- redenen in verband met de uitvoering van het contract die plaatsvinden
- voldoen aan wettelijke verplichtingen
De overdracht zal echter plaatsvinden in overeenstemming met de door de GDPR vastgestelde voorwaarden en, indien
nodig, afhankelijk van toestemming van de belanghebbende.

Dataretentie

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de aangegeven doelen te bereiken met het oog op
het doel van de verwerking.
De gegevens worden beschouwd als geannuleerd of anoniem gemaakt na de deadline en volgens de wettelijke vereisten,
tenzij hun verdere instandhouding noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan
overheidsopdrachten of om een rechtmatig belang van A&L Progear te beschermen.

Rechten van de Belanghebbende
De belanghebbende heeft het recht om:
- vraag de Data Management Manager:
- toegang tot persoonlijke gegevens
- hun rectificatie en / of integratie indien onvolledig
- hun annulering
Eventuele correcties of annuleringen die op verzoek van de Belanghebbende worden aangebracht, worden door de
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- vraag de Data Management Manager om de verwerking die hem aangaat te beperken in gevallen waarin:
- de Belanghebbende betwist de juistheid van persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de Data
Management Manager de juistheid te verifiëren
- de verwerking is onwettig en de Belanghebbende is tegen de annulering van de Persoonsgegevens en vraagt ??in
plaats daarvan dat het gebruik ervan beperkt is
- Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de Belanghebbende om een ??recht voor de rechtbank vast te stellen, uit
te oefenen of te verdedigen
- de belanghebbende heeft zich verzet tegen de verwerking in de wachttijd van de verificatie van de mogelijke
prevalentie van legitieme redenen van de houder van gegevensverwerking met betrekking tot die van de
belanghebbende partij
- om een kopie van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt aan te vragen
om persoonlijke gegevens overdraagbaar te maken via een gestructureerd bestandsformaat dat gewoonlijk wordt
gebruikt en gelezen door gewone elektronische apparaten
- om de toestemming op elk moment in te trekken, onverminderd de wettigheid van de behandeling tot dat moment.
Het intrekken van de toestemming kan geen betrekking hebben op gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is
om te voldoen aan de wettelijke vereisten waaraan A&L Progear is onderworpen
- een klacht indienen bij de Toezichtautoriteit, in de persoon van de Privacygarant, wanneer hij van mening is dat
zijn rechten niet zijn gerespecteerd
- de andere doelen te kennen dan die vermeld in art.2 hierboven om met betrekking tot hen hun toestemming te
kunnen aantonen
De belanghebbende kan een schriftelijke aanvraag sturen naar:e-mail: info@alprogear.be

Recht van Oppositie

A&L Progear verklaart:
- geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, inclusief profilering, om bepaalde
persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren
- zich ertoe te verbinden gegevens van belanghebbenden niet te gebruiken voor direct marketing-doeleinden, dat
wil zeggen bij activiteiten en / of diensten om producten en diensten aan te bieden en / of reclameboodschappen aan
klanten te verzenden, wanneer dit niet expliciet is toegestaan.
A&L Progear
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