--- PRIVACYVERKLARING --Winitra BVBA verwerkt persoonsgegevens enkel overeenkomstig met onderstaande verklaring.
Verwerkingsdoeleinden
Winitra BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantbeheer en orderbeheer. U
kan hieronder verstaan klantenadministratie, opvolgen van leveringen en opdrachten, facturatie, mailing voor
marketing doeleinden,…
Rechtsgrond(en) van de verwerking
In het kader van de zakenrelatie tussen u en Winitra BVBA kunnen de volgende persoonsgegevens worden
verwerkt:




Persoonlijke informatie: volledige naam, adres, firmanaam
Elektronische informatie: mailadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer
Beroepsmatige informatie: algemene bedrijfsgegevens, beroepsactiviteit, functie

Hoe wordt deze informatie verzameld:





Persoonlijk bezoek
Bezoek kantoor Winitra
Opvragen van offertes
Visitekaartjes

Hoe wordt deze informatie verwerkt:






Klantenadministratie
Leveranciersadministratie
Boekhoudkundige verwerkingen
Beheer van geschillen
Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele of werk gerelateerde
relatie heeft met Winitra BVBA, verwerken en gebruiken wij uw zakelijke gegevens in het kader van de
uitvoering van deze contractuele relatie.
Winitra BVBA bewaart uw gegevens actief gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen
van de doeleinden hierboven omschreven. Na de samenwerking worden uw gegevens passief bewaard en niet
actief bewerkt.

De persoonsgegevens verwerkt voorklantbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, denk hierbij als voorbeeld op het gebied van
boekhouding.
Overmaken aan derden
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
Wanneer is dit het geval:



Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de
werkzaamheden van Winitra BVBA.
Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire
verplichtingen

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de
persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist
zijn, onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de
verwerking van de betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van
uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere
vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het
volgende mailadres: info@winitra.be
Direct marketing
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op
direct marketing.
Klachten
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijk
Levenssfeer(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be).
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Mocht u omtrent ons privacy beleid nog vragen hebben, vragen hebben over het uitoefenen van uw rechten of
andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, dan staan wij ter uwe beschikking. U kan dan contact opnemen
via het algemeen nummer +32 (0) 014 65 50 67.

Winitra B.V.B.A.
Klein Ravels 154
2380 Ravels
+32 (0) 014 65 50 67

Website: www.winitra.be
Mail: info@winitra.be

