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1 JURIDISCH KADER 

Dit document is in overeenstemming met de Europese Verordening 16/679: Algemene Verordening            
Gegevensbescherming, uitgevaardigd door de wet van 14 april 2016. 
 

2 DOELSTELLING VAN HET DOCUMENT 

Vet X, hierna "het bedrijf" genoemd, heeft dit handvest opgesteld om u te informeren over het gebruik en het beheer                    
van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw relatie met het bedrijf. Het bedrijf begrijpt de huidige bezorgdheid                   
over de verwerking van persoonsgegevens en wil u daarom volledig informeren over de reden waarom het uw                 
persoonsgegevens verwerkt, aan wie deze worden doorgegeven en de passende waarborgen die worden geboden in               
overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene             
Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 
 
 

3 CONCEPTEN  

3.1 PERSOONSGEGEVENS 
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke            
persoon. Bijvoorbeeld naam, nationaal registratienummer, adres, samenstelling van het huishouden, godsdienst, enz. 

3.2 VERWERKING 
 
Verwerking is de bewerking of het geheel van bewerkingen, al dan niet geautomatiseerd, met betrekking tot                
persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,           
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken,             
uitwissen of vernietigen van gegeven 

3.3 DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een                
ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Hij/zij                   
moet kunnen aantonen dat alle beginselen van de GDPR worden nageleefd. 

3.4 DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
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De DPO, Data Protection Officer, is een adviseur van het bedrijf. Hij zorgt ervoor dat de GDPR wordt nageleefd. Hij of                     
zij zorgt er ook voor dat alle bij het bedrijf betrokken personen van het onderwerp op de hoogte zijn. Hij werkt samen                      
met de toezichthoudende autoriteit. Hij behandelt en ontvangt klachten. Hij wordt geraadpleegd voor de invoering               
van instrumenten. Het vermijdt belangenconflicten. Hij wordt altijd geraadpleegd in geval van een inbreuk in verband                
met persoonsgegevens. Hij is makkelijk te bereiken. Het bedrijf geeft hem alle bevoegdheden en middelen die nodig                 
zijn voor zijn missie. Hij is onafhankelijk en rapporteert aan de hoogste autoriteit van de onderneming 
 

3.5 DE ONDERAANNEMER 
 

De onderaannemer is een natuurlijke of rechtspersoon, instelling, dienst of enig ander orgaan die ten behoeve van de                  
voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Hij is een dienstverlener voor het bedrijf.  
 

4 BENAMINGEN 

4.1 DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Vet X, een vennootschap met beperkte               
aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Rue de la Tour, 1 in B-5380                 
Fernelmont. 

4.2 DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE       
VERWERKING 

 
De vertegenwoordiger van de voor de verwerking verantwoordelijke is de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf               
naar Belgisch recht, namelijk de heer Francis Jaspar. 

4.3 DE DATA PROTECTION OFFICER 
 
De « Data protection Officer (DPO) is : de heer Frank Vernier 
 
 

5 CONTACTADRES 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan per e-mail op het volgende adres worden bereikt info@vetx.eu  
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Indien u vragen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze informatie,                 
kunt u altijd contact opnemen met onze DPO voor gegevensbescherming, de Heer Frank Vernier door een e-mail te                  
sturen naar info@vetx.eu  
 
 

6 CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van haar commerciële betrekkingen moet de onderneming met name de volgende persoonsgegevens               
verwerken : 
 

o identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, geslacht; 
o financiële gegevens (bankrekeningnummer, BTW-nummer) ; 
o gegevens met betrekking tot opleiding en kwalificaties ; 
o gegevens met betrekking tot de apparatuur die u bezit; 
o wettelijke mandaten (bestuursmandaten in uw bedrijf) ; 
o pasfoto's, foto's of video's of genomen tijdens zakelijke evenementen; 
o gegevens die voortvloeien uit het gebruik van het verkochte materiaal; 
o of andere persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd. 

 

7 DOELEINDEN EN GRONDEN VOOR VERWERKING 

Het bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken voor zover dat nodig is om u onze producten te                   
kunnen aanbieden. 
 
Indien de onderneming u wenst te fotograferen of filmen voor intern of extern gebruik, zal zij uw toestemming                  
vragen. 
 
Deze verklaring betreffende de doelstellingen is niet exhaustief en moet in voorkomend geval worden gelezen in                
samenhang met andere door de vennootschap opgestelde informatienota's. De onderneming zal u op verzoek meer               
gedetailleerde informatie verstrekken over de doeleinden van deze specifieke processen, de genomen            
voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen en om de inbreuk van de              
onderneming op uw privacy zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
 

 

8 ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS : 

In het kader van haar commercieel beheer zal de onderneming uw persoonsgegevens alleen intern gebruiken op een 
"need-to-know"-basis. Deze gegevens zullen in geen geval worden verkocht. 
 
Ook verstrekt het bedrijf uw persoonsgegevens niet aan derden (bedrijven) die in of buiten de Europese Economische 
Ruimte zijn gevestigd. 
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9 BEWAARTERMIJN  

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze nodig zijn.  
 

10 UW RECHTEN 

Met dit beleid tracht de onderneming zo veel mogelijk informatie te verstrekken aan haar zakenpartners om zo 
transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het bedrijf begrijpt echter 
dat u vragen kunt hebben of nadere toelichting wenst. 
 
U hebt dus het recht uw persoonsgegevens (bestand) in te zien of een kopie ervan te vragen, uw gegevens te (laten) 
corrigeren of wissen indien ze onjuist of onvolledig zijn en, in bepaalde gevallen, de verwerking te (laten) beperken. 
De uitoefening van deze rechten moet evenwel in overeenstemming zijn met de bepalingen van de GDPR.  
 
U kunt uw rechten uitoefenen, en op voorwaarde dat aan de in de toepasselijke wetgeving (GDPR) beschreven 
voorwaarden is voldaan, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data 
Protection Officer - DPO) van het bedrijf. 
 
Als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, hebt u ook altijd het recht om een klacht in te dienen 
bij een toezichthoudende autoriteit. 
 
 

11 GARANTIES 

De onderneming hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt daarom passende               
technische en organisatorische maatregelen om deze te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging of               
ongeoorloofde toegang. 
 
Het bedrijf beperkt daarom ook de rechten op toegang tot uw persoonsgegevens tot die afdelingen en/of personen                 
die er toegang toe moeten hebben voor de hierboven genoemde doeleinden.  
 
De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een opleiding gevolgd of zullen een opleiding                
volgen over de verwerking van persoonsgegevens en over de wijze waarop uw persoonsgegevens moeten worden               
verwerkt, en zijn gebonden aan geheimhoudingsclausules die de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens              
moeten waarborgen.  
 
 
 

12 CONCLUSIE 

In het kader van de GDPR delen wij u mee dat uw persoonsgegevens intern worden verwerkt voor doeleinden die                   
beperkt blijven tot de commerciële functies van ons bedrijf, teneinde u beter van dienst te kunnen zijn. 
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Deze verwerking is enerzijds noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsopdracht, en anderzijds voor de               
naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Vet X is onderworpen. 
  
Tot slot willen wij erop wijzen dat Vet X uw persoonsgegevens niet op de markt brengt.  
 
 
 

--- 
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