
Privacyverklaring PIETERCIL DELBY’S NV (versie 14 mei 2018) 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij stellen derhalve alles in het werk om uw privacy te beschermen 

en uw persoonsgegevens te behoeden voor misbruik, verlies, onrechtmatige toegang of 

ongeoorloofde bekendmaking.  

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interactie met u als individu worden 

opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 

van 27 april 2016 ( General Data Protection Regulation, hierna genoemd “GDPR”). 

In deze Privacyverklaring (hierna aangeduid als “Privacyverklaring”) wordt uitgelegd welke 

persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. 

1. Identiteit en contactgegevens 

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is PIETERCIL DELBY’S NV, Vitseroelstraat 

74, B-1740 Ternat (RPR Brussel  0402.240.588).  

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen 

met ons per e-mail aan sebastiaan.de.smet@pietercil.com of per brief op bovenstaand adres 

2. Basisprincipes  

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens maximaal te beschermen, deze op een 

verantwoordelijke manier te beheren en transparant te zijn in de manier waarop we dat doen. We 

verbinden ons er in het bijzonder toe de volgende basisprincipes te respecteren : 

• U bent niet steeds verplicht om de door ons gevraagde persoonsgegevens mee te delen. Indien 

u ervoor kiest dat niet te doen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten of producten niet 

kunnen aanbieden. 

• Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die 

uiteengezet worden in deze Privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij aan u 

meedeelden en/of waarmee u instemde. 

• Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens in te zamelen, te verwerken en te 

gebruiken voor de beschreven doeleinden. 

• Indien de door ons ingezamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde 

doeleinden en we bij wet niet langer verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het 

mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken. 

• Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of meegedeeld worden op een 

andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring. 

3. Categorieën van persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens wij inzamelen, hangt af van de beschreven doeleinden en van het product 

of de dienst die wij u aanbieden. 

In het algemeen kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens inzamelen, op diverse wijzen : 

• Identificatiegegevens zoals ondermeer maar niet uitsluitend uw naam, e-mailadres, postadres, 

telefoonnummers, enz… 
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• Andere relevante persoonsgegevens zoals ondermeer maar niet uitsluitend uw 

geboortedatum, geslacht, beroep, enz… 

• In het kader van de behandeling van klachten kunnen in bepaalde omstandigheden ook 

gezondheidsgegevens worden verzameld.  

• Communicatiegegevens waaronder details van onze communicatie-uitwisselingen (IP adres, 

webpagina’s die werden bekeken, enz…) ongeacht het aangewende kanaal (telefoon, mail, 

contactformulier, …); 

Wij kunnen eventueel ook persoonsgegevens op onrechtstreekse wijze inzamelen wanneer u content 

deelt op sociale media, webpagina’s of deelnemingsformulieren van acties met betrekking tot onze 

producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media.  

Wij kunnen desgevallend ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken via het gebruik van cookies 

of andere technologieën, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt.  

4. Verwerkinsgdoeleinden  

Afgezien van gevallen waarin uw persoonsgegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om u een hoogwaardige 

dienstverlening te kunnen bieden. Wij kunnen ondermeer maar niet uitsluitend uw persoonsgegevens 

inzamelen en verwerken met de volgende doeleinden : 

a. om uw eventuele klachten te behandelen; 

b. om uw vragen van welke aard ook te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op 

te nemen naar aanleiding van uw verzoek; 

c. in het kader van het beheer van onze producten en / of  diensten;  

d. om uw deelname aan wedstrijden, promotieactiviteiten en enquêtes te beheren; 

e. om de identiteit te controleren van personen die ons telefonisch, elektronisch of op een 

andere manier contacteren; 

f. om inzicht te verwerven in uw interesses, wensen en behoeften, en  / of om onze bestaande 

producten, diensten of aanbiedingen te verbeteren en / of om nieuwe producten en diensten 

te ontwikkelen; 

g. om u gepersonaliseerde communicaties en / of productaanbevelingen te bezorgen, rekening 

houdend met de wettelijke voorschriften terzake; 

Wanneer vereist zullen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Nadat u 

hebt ingestemd met de verwerking, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming te 

herroepen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de aan ons verbonden ondernemingen van de 

Pietercil groep of met de merkeigenaars van de producten die wij verdelen, maar enkel binnen de 

context van legitieme bedrijfsdoeleinden.  

Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verkocht of verhuurd, en a fortiori niet worden 

doorgegeven aan lidstaten buiten de EER zonder de nodige waarborgen.  

5. Rechten 

U heeft het recht om ons op elk moment te contacteren op basis van de onder punt 1 vermelde 

contactgegevens, met het verzoek om : 

• Inzage in of rectificatie te bekomen van uw persoonsgegevens; 

• Wissing te bekomen van uw persoonsgegevens; 



• De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 

• Bezwaar in te dienen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Uw toestemming in te trekken, in het bijzonder voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

voor het versturen van direct marketing communicaties 

• Uw persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven 

(“recht op overdraagbaarheid”); 

• Een klachtenprocedure bij ons op te starten, indien u meent dat wij niet in overeenstemming 

met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld. U kan ook een klacht 

indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Alle verzoeken dienen vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitskaart.  

6. Wijzigingen 

We behouden het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen indien nodig of wenselijk. 

7. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid 

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel hebben 

de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze 

Privacyverklaring en die niet in der minne kunnen worden geregeld. 

 


