PRIVACY NOTIFICATION
Deze privacy notification is van toepassing op onderstaande ondernemingen en deze
worden verder in de privacy notification samengevat als “Dejonghe”:
•

•

•

Vervoer Dejonghe bvba
Karabiniersstraat 6
8840 Westrozebeke
BE0428.980.223
Dejonghe bvba
Sint-Krispijnstraat 10
8900 Ieper
BE0826.631.525
Dejonghe Logistics NV
Sint-Krispijnstraat 10
8900 Ieper
BE0666.742.861

1. Algemene informatie
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR),
brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Dejonghe. Uw persoonsgegevens
zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze privacy
notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u
hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:
Naam: Dejonghe
Voornaam: Pieter
Adres: Sint-Krispijnstraat 10, 8900 Ieper
E-mail: pieter@transportdejonghe.be
Tel: 051/77 08 74
U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via
commission@privacycommission.be
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.
•
•

Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Dejonghe;
Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening
te bieden;

•
•

Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de
context van onze dienstverlening;
Dejonghe en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw
persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
In het kader van de relatie tussen u en Dejonghe, kunnen de volgende persoonsgegevens
worden verwerkt:
•
•
•
•

Persoonlijke identificatiegegevens:
Vb. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer,…
Financiële identificatiegegevens:
Vb. rekeningnummers,…
Elektronische identificatiegegevens:
Vb. e-mail adres,…
Beroepsmatige identificatiegegevens:
Vb. beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie,…

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie
heeft met Dejonghe (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke
gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb.
naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
2.2. Doel van de verwerking
In het kader van de relatie tussen u en Dejonghe kunnen persoonsgegevens worden
verwerkt voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•

Klantenadministratie/klantenbeheer
Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
Personeelsadministratie/personeelsbeheer
Boekhoudkundige verwerkingen
Beheer van geschillen
Uitvoering van overeenkomsten
Opmaken van offertes

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie
heeft met Dejonghe (vb. leverancier, klant, opdrachtgever,… ), gebruiken wij mogelijk uw
gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
2.3. Duur van de verwerking
Dejonghe bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen
en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of
gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Website
Op onze website (www.transportdejonghe.be) verzamelen we persoonsgegevens. Deze
gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
3.1. Welke gegevens worden verwerkt bij een bezoek aan onze website?
Bij een bezoek aan onze website verwerken we onderstaande gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;
Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
Alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd
hebt om naar onze site te gaan;
Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie
en/of site-registratie).

3.2. Doel van de verwerking van de gegevens verzameld via de website
De gegevens die verzameld worden via de website worden gebruikt om:
•
•

De inhoud van onze website te verbeteren;
U later te contacteren voor direct marketingdoeleinden indien u zelf aangaf dat u
deze wilt ontvangen via opt-in.

3.3. Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij
bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële
informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
3.4. Opt-in bij contacformulier op website
Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website:
•

•

•

Kan uw postadres gebruikt worden om periodieke mailings te ontvangen van
Dejonghe, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen.
Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren
(zie punt 6);
Kan uw telefoonnummer gebruikt worden om telefonisch gecontacteerd te worden
door Dejonghe met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten
of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet
(meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren (zie punt 6);
Kan uw e-mailadres gebruikt worden om gecontacteerd te worden door Dejonghe
met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over
opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw
expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail

•

adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen,
gelieve ons dan te contacteren (zie punt 6);
Geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven
in deze privacy notification.

Als u ons uw bankgegevens via het web meedeelt zullen die enkel gebruikt worden voor de
financiële transacties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen
Dejonghe en uzelf.
3.5. Disclaimer
Onze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven
worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen
en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden
ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele
verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.
4. Doorgifte van uw gegevens aan derden
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer
bepaald:
• Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten
gelinkt aan de werkzaamheden van Dejonghe (vb. onderaannemers, dienstverleners,
enz.);
• Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke
en reglementaire verplichtingen.
5. Rechten van de betrokkene
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal
rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:
•
•
•
•
•

Recht op inzage en kopie van de gegevens
Recht op het corrigeren van die gegevens
Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
Recht op beperking van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact
opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (pieter@transportdejonghe.be) of
met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen,
contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online:
www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list,
Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

6. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking
Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw
rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze
verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:
Naam:
Functie:
Adres:
E-mail:
Tel:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Dejonghe Pieter
Zaakvoerder
Sint-Krispijnstraat 10, 8900 Ieper
pieter@transportdejonghe.be

051/77 08 74

7. Klachten
Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens of
indien u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u
hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking
(pieter@transportdejonghe.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit
(commission@privacycommission.be).
8. Slotbepaling
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met
uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacybeleid, het uitoefenen van uw rechten of
andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.
Vervoer Dejonghe bvba/Dejonghe bvba/Dejonghe Logistics NV
Sint-Krispijnstraat 10
8900 Ieper
Tel.: 051/77 08 74
info@transportdejonghe.be
BE0428.980.223 / BE0826.631.525 / BE0666.742.861

