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GDPR  Privacyverklaring bij  - gebruik  onze website 
     - het invullen van een formulier    
 
BETREFFENDE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (VERORDENING 2016/679)  
Met deze bijlage wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van het gebruik van de website van onze 
onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke 
rechten u hebt.  
 
1. Kader  
nv Van Cleven respecteert de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens dd. 
8/12/92 en de Europese verordening 2016/679. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en 
waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.  
 
2. Verwerking van persoonsgegevens: relevante definities  
De Verordening Algemene Gegevensbescherming voorziet een uitgebreide definitie van de begrippen persoonsgegevens en 
verwerking van persoonsgegevens.  
De relevante definities kunnen worden geconsulteerd in Artikel 4 van de Europese Verordening 2016/679. 
 
3. Doel en rechtsgronden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens  
Het invullen van een formulier geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige 
toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken. Het gaat voornamelijk om 
contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en/of emailadres bezochte webpagina's. 
Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel informatie te bekomen voor advertising, het gericht aanpassen van onze 
website en contactname voor eventuele vacatures. Onze website maakt ook gebruik van cookies (*1) 
 
Rekening houdend met bovenstaande is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op één of meerdere van volgende 
rechtsgronden:  
• De wettelijke verplichtingen;  
• Het gerechtvaardigd belang van de onderneming.  
 
(*1) Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt 
en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te 
surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te 
passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te 
identificeren en op te lossen. 
 
4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden  
De verwerking van persoonsgegevens houdt ook in dat in een aantal gevallen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.  
nv Van Cleven zal enkel de noodzakelijke gegevens doorgeven hetzij binnen het bedrijf hetzij aan derden (met inbegrip van andere 
per wet geautoriseerde instanties) waarmee nv Van Cleven een contractuele relatie heeft.  
 
5. Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen  
nv Van Cleven neemt de nodige beschermings- en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch als technisch vlak met het oog 
op de bescherming van de persoonsgegevens.  
De persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het naleven van de bepalingen zoals beschreven 
onder titel 3 en worden niet langer bewaard dan strikt nodig voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen.  
 
6. Rechten met betrekking tot inzage en verbetering van persoonsgegevens  
De gebruiker van de website is gerechtigd tot inzage van zijn gegevens die door nv Van Cleven verwerkt worden.  
De gebruiker heeft eveneens het recht tot het laten verbeteren van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.  
Binnen de maand die volgt op de indiening van een schriftelijk verzoek daartoe zal nv Van Cleven zijn standpunt of, in voorkomend 
geval, de rechtzettingen welke zijn aangebracht met betrekking tot de gegevens van de gebruiker, meedelen.  
Elke gebruiker is tevens gerechtigd om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of 
niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane 
duur zijn bewaard. Binnen de maand die volgt op het schriftelijke verzoek zal nv Van Cleven laten weten of al dan niet, en in welke 
mate, gevolg is gegeven aan de vraag tot verwijdering.  
Een uitgebreide beschrijving van de rechten kan worden teruggevonden in hoofdstuk 11 van de Europese verordening 2016/679.  
 
Als u meent dat nv Van Cleven de reglementering ter zake niet naleeft, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Nv Van 
Cleven per mail: pvc@vancleven/be. Nadien kan u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens.  
Als u wenst te reageren op onze naleving van de GDPR, kunt u contact met ons opnemen: 
Per mail:  info@vancleven.be 
Per telefoon:  +32 (0)11 /26 38 40  
Per brief:  nv Van Cleven, Bedrijfsstraat 14 - 3500 HASSELT 
 


