PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u het Privacybeleid van de nv SUN FURNITURE DISTRIBUTION, afgekort ‘SUNDIS’ (handelsnaam: PLAISIR DU
JARDIN), met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1589/C, btw BE 0435.779.527, tel.: +32 (0)2 375 60
26, e-m ai l: info@pl ai si rduj ardi n.com (hierna ‘PLAISIR DU JARDIN’).
PLAISIR DU JARDIN handelt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, in de betekenis van de Europese
verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de ‘AVG’).
Het huidige Privacybeleid heeft tot doel u te helpen inzicht te krijgen in het type persoonsgegevens dat wij verzamelen en te
begrijpen waarom en hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze delen. Dit beleid beschrijft ook uw rechten bij toepassing
van de AVG.
WELK TYPE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt, i.e. meer bepaald uw naam, voornamen, adres en e-mailadres,
faxnummer, telefoonnummer, rijksregisternummer, btw-nummer, financiële gegevens, aankoophistoriek alsook, wanneer u onze
website bezoekt, uw IP-adres of een ander identificatiemiddel evenals eender welke andere persoonsgegevens in verband
waarmee u beslist die aan ons te verstrekken ter gelegenheid van uw bezoeken aan onze winkel, van telefonische oproepen of van
een bezoek aan onze website of ook op sociale media of wanneer u deelneemt aan wedstrijden.
WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om de uitvoering mogelijk te maken van het contract dat wij met u sluiten,
het beheer van klachten, zaken in het kader van het klantenbeheer en de facturatie alsook om u op de hoogte te houden van onze
verkoop- en promotieacties en om u onze nieuwsbrief toe te sturen.
OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW GEGEVEN S?
Wij verwerken uw gegevens voor zover deze verwerking noodzakelijk is om het contract uit te voeren dat we met u hebben gesloten
alsook om de wettelijke verplichtingen die op ons rusten in acht te nemen. Voorts verwerken wij uw gegevens op basis van ons
wettig belang (als handelsvennootschap).
Wat betreft onze promotionele verzendingen per e-mail en per post steunt de verwerking van uw gegevens op de uitdrukkelijke
toestemming die u verleent en die u te allen tijde weer kunt intrekken. Door uw bestelbon te ondertekenen stemt u uitdrukkelijk
in met de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de verzending van promotionele e-mails en van onze
nieuwsbrieven. U kunt uw toestemming steeds intrekken door een gewone e-mail te versturen naar het adres
info@plaisirdujardin.com.
MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?
In principe delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstprestaties
en in dat geval doen we dat met derden die ons bijstaan in de uitvoering van onze verkoopactiviteiten en diensten (leveranciers,
onderaannemers, dienstverstrekkers voor levering, montage, afvalverwijdering, betalingsbeheer, hosting van databases). We zien
erop toe dat deze dienstverstrekkers hun verplichtingen in acht nemen wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens.
Momenteel worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Unie. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, dan
zullen we erop toezien dat er passende maatregelen worden getroffen en passende waarborgen worden geboden.
GEDURENDE HOEVEEL TIJD BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
We bewaren uw gegevens voor de tijd die nodig is om de verrichtingen uit te voeren waarvoor ze werden verzameld, om u onze
diensten te leveren en u de beste dienstverlening na verkoop en garantie te bieden. Voor sommige gegevens, waaronder – maar
niet beperkt tot – facturatiegegevens, zijn we gebonden door wettelijke bewaringstermijnen.
HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?
We nemen de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om uw gegevens te beschermen,
inzonderheid door het opzetten van systemen van IT-bescherming, een alarmsysteem en een systeem van individuele toegang tot
de computers.
WELKE ZIJN UW RECHTEN?
We delen u mee dat u de volgende rechten geniet:
Rechten

Wat betekent dit?

1. Recht op informatie

U heeft recht op heldere en gemakkelijk te begrijpen informatie over de wijze waarop we uw
persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u geniet. Om die reden geven wij u
kennis van het huidige Privacybeleid.

2. Toegangsrecht

U heeft het recht een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij verwerken.

3. Recht op rechtzetting

U heeft het recht om rechtzetting van uw gegevens te ontvangen indien ze verkeerd of
onvolledig zijn.

4. Recht op wissen (‘recht om
te worden vergeten’)

Onder bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen.

5. Recht op beperking van de
verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen; in een
dergelijk geval zullen wij de gegevens bewaren zonder ze echter nog te gebruiken.

6. Recht op de
overdraagbaarheid van de
gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat en die
gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7. Recht van verzet

U heeft het recht u tegen een verwerking van uw gegevens te verzetten; in geval van verzet
mogen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij we het bestaan kunnen aantonen van
wettige en dwingende redenen voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen en
rechten.

8. Geautomatiseerde
individuele beslissing

In sommige gevallen heeft u het recht niet het voorwerp te zijn van een beslissing die
uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

Om uw rechten uit te oefenen en voor alle andere vragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen op
het volgende e-mailadres: info@pl ai si rduj ardi n.com .
Tevens geniet u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, i.e. de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact(at)apd-gba.be

