PRIVACYBELEID
Deze rubriek beschrijft de gedragslijn van Julien Hazard Affineur wanneer zij
persoonsgegevens verwerkt. Zij past deze handelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als
manuele gegevensverwerkingen.
COOKIES
Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website
die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden,
zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker
en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou
het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
We verzamelen administratieve gegevens die ons toelaten u te identificeren en te
contacteren, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, spreektaal, btw gegevens,
naam van uw bedrijf,…wanneer u om een factuur vraagt, een bestelling plaatst of ons een
e-mail stuurt.
We verzamelen eveneens gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt zoals het uiten van een
klacht of specifieke vragen.
WAARVOOR WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT ?
Voor het verwerken van bestellingen en het beantwoorden van vragen
Voor het verzenden van nieuwsbrieven
Voor het informeren over sluitingsperiodes, wijzigingen van leverings-en bestelmodaliteiten
Voor het voorzien in productfiches, offertes,…
Voor facturatie
Feedback en/of klachten worden bijgehouden ten behoeve van ons autocontrolesysteem.
HOE WORDEN GEGEVENS BEVEILIGD ?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en
organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallige of ongeoorloofde
vernietiging, verlies, wijziging of toegang.
We maken geen persoonsgegevens kenbaar aan onze sociale mediapartners. Onze website
kan echter wel plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder
Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Sociale mediaproviders kunnen gegevens
verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze
website bekijkt, klikt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten

deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw
persoonsgegevens door sociale mediapartners. Je kan hieronder doorklikken op de namen
van de sociale mediapartners om hun privacybeleid na te lezen.
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Het is steeds mogelijk dat uw gegevens door een menselijke of technische fout in verkeerde
handen vallen. Indien deze inbreuk een verhoogd risico voor uw veiligheid en vrijheid
inhouden, zullen wij onmiddellijk de nodige acties ondernemen. Bij een eventueel datalek
zullen we de autoriteiten binnen de 72 uur verwittigen (Art. 32-34 van GDPR).

BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens die door ons gebruikt worden voor de verlening van diensten aan jou of
van jou, worden verwerkt zolang dit nodig is om de diensten te verlenen. Zij kunnen gebruikt
worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van
deze berichten.
Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan
je contact met ons opnemen (info@julienhazard.be)

