PRIVACYVERKLARING
Vergalle Interieurs NV (afkorting: V.I. NV) hanteert de AVGwetgeving, die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.
1. Verwerking en opslag van gegevens

2. Commerciële doeleinden

1.1. Elke werknemer die in contact staat met de klant is
gemachtigd om de bedrijfs- of persoonsgegevens van deze klant
op te slaan in het ERP-systeem (Proteus) en het
boekhoudsysteem (Lex), mits toestemming van de klant, dat door
V.I. NV gebruikt wordt. Deze gegevens worden uitsluitend
geraadpleegd in het kader van de overeengekomen
handelsovereenkomst tussen de klant en V.I. NV, tenzij de klant
expliciete toestemming geeft om zijn gegevens ook voor
commerciële doeleinden te gebruiken. Volgende gegevens
worden voor administratieve doeleinden bijgehouden: (I)
Bedrijfsnaam, (II) Naam en functie van de contactperso(o)n(en)
binnen het bedrijf, (III) Adres, btw-nummer, telefoonnummer(s)
en e-mail adressen 1.2. De klant kan en mag ten allen tijde
zijn/haar gegevens opvragen bij zijn/haar contactpersoon bij V.I.
NV. Deze aanvraag gebeurt schriftelijk of elektronisch,
gedateerd en wordt kosteloos binnen de 30 kalenderdagen
verwerkt. De opgevraagde persoons- of bedrijfsgegevens
worden elektronisch doorgestuurd in een duidelijke en
overzichtelijke Excel-werkmap waardoor de klant ook de
mogelijkheid heeft om onnauwkeurige en/of onjuiste gegevens
aan te passen. Wanneer de klant zijn/haar aangepaste gegevens
terug bezorgt aan zijn/haar contactpersoon bij V.I. NV zal de
betreffende contactpersoon dit onmiddellijk aanpassen in het
ERP-systeem (Proteus) en het boekhoudsysteem (Lex). Manifest
ongegronde of overmatige verzoeken kunnen worden
aangerekend. 1.3. De klant mag ten allen tijde zijn/haar gegevens
laten aanpassen of laten verwijderen via zijn/haar toegewezen
contactpersoon bij V.I. NV. Deze aanvraag gebeurt schriftelijk of
elektronisch, gedateerd en wordt kosteloos binnen de 14 dagen
verwerkt. Eveneens beschikt de klant over een recht van verzet
tegen de verwerking van zijn/haar persoons- en/of
bedrijfsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen. 1.4.
Klantengegevens worden 15 jaar bijgehouden. Wettelijke
verplichtingen zullen wel steeds hebben tot de vraag van
verwijdering. 1.5. V.I. NV wisselt GEEN klantengegevens uit aan
internationale derden.

2.1. Wanneer V.I. NV klantengegevens wenst te gebruiken voor
commerciële of marketing doeleinden wordt er expliciet
toestemming aan de betreffende klant gevraagd. Dit gebeurt
elektronisch via e-mail of via inschrijving op de website. De klant
kan ook ten allen tijde verzoeken dat V.I. NV stopt met het sturen
van e-mails met commerciële of marketing gerichte inhoud.
3. Beveiliging en datalekken
3.1. V.I. NV doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid
van persoons- en/of bedrijfsgegevens te beschermen. Er worden
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de
vereisten van de nationale en Europese wetgeving. 3.2. In geval
zich een data-lek zou voordoen worden alle betrokken klanten
persoonlijk via email verwittigd. Daarnaast zal V.I. NV het nodige
in werking stellen om het lek zo snel mogelijk op te sporen, te
onderzoeken en te verhelpen. Wanneer het lek aanleiding zou
geven tot financiële verliezen of enig andere vorm van schade dan
zal V.I. NV dit ook melden bij de Privacy-commissie.
4. Sollicitaties
4.1. Wanneer een persoon solliciteert voor V.I NV kan hij/zij zelf
aangeven dat V.I. NV zijn/haar gegevens al dan niet mag bewaren
(bijvoorbeeld voor het (her)contacteren voor een openstaande
functie).
5. Beeldmateriaal
5.1. V.I. NV behoudt zich het recht om beelden/foto’s te nemen
van de, al dan niet, afgewerkte interieurs. De betrokkene wordt
hierover (datum, tijdstip, duur,..) schriftelijk of elektronisch, op
voorhand, van op de hoogte gebracht. Deze beelden en/ of foto’s
kunnen gebruikt worden voor commerciële en marketing
doeleinden, alsook om te archiveren.

