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Privacybeleid 
Algemeen 

Jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens vinden wij bijzonder belangrijk. Daar 

willen we je zo goed mogelijk informeren en behouden we ten allen tijde controle over het 

respecteren van jouw privacy. In onze privacy policy vind je alle informatie over de gegevens 

die wij verzamelen, wat we ermee doen, hoelang we ze bewaren, wat jouw rechten zijn en 

hoe je die desgewenst kan uitoefenen.  

 

Voor wie of wat is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij als 

verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B van dit privacybeleid) verwerken. Het is van 

toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten. Dit privacybeleid is 

verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan één van onze sites, onze 

websites, meedoet aan een marktonderzoek, klantenbevraging, survey, wedstrijd of 

evenement. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden conform dit 

privacybeleid behandeld. 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk? 

A. Definitie. 

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je 

als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees 

je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, 

combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. 

 

B. Verwerkingsverantwoordelijke. 

De Rycke gebroeders (site Beveren, Kallo én Herdersem) zijn de 

verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de 

middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. 
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3. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken? 

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt. 

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld 

wanneer je belt voor een offerte of bestelling), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een mail 

of fax stuurt), je ons een SMS stuurt, … 

B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen. 

Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten 

(bijvoorbeeld een klantennummer). Daarnaast registreren onze systemen ook 

persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze producten (bijvoorbeeld historiek 

van producten). 

C. Wat mag je verstaan onder die persoonsgegevens. 

Dit zijn hoofdzakelijk de naam van de besteller/zaakvoerder, adresgegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres en persoonlijke voorkeuren (merken, leveringstermijnen, …) of 

je facturatie- en betalingsgegevens.  

Conform de wetgeving verwerken wij geen gevoelige gegevens die niet nodig zijn voor het 

leveren van onze producten zoals bijvoorbeeld je raciale of etnische afkomst, politieke 

opvattingen en seksuele voorkeuren. 

 

D. Persoonsgegevens van niet-klanten. 

Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld onze websites kunnen wij persoonsgegevens 

verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn met de bedoeling deze personen zo 

relevant mogelijke informatie te geven over onze producten en diensten. Wij waarborgen 

daarbij jouw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met 

jouw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in 

deze context jouw gegevens (voor ons) zouden verzamelen. 

 

4. Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens? 

A. Proportionele verwerking. 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de 

gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is: 

• in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract; 

• om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn 

onderworpen; en/of 

• voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds 

streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy. 
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Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie 

redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen 

verwerken. 

B. Onze verwerkingsactiviteiten. 

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden: 

• Om je aanvraag voor onze producten en diensten te verwerken. 

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze 

producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan 

hebben we in ieder geval je adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze 

precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde 

informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om 

klant te worden, zullen wij je voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal 

persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.  

• Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten. 

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe 

producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor jou 

interessant zijn.  

• Om onze prestaties op te volgen.  

Wij kunnen je gegevens en profiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. 

Dit doen we onder meer aan de hand van feedback van klanten over onze diensten, 

gegevens die we bekomen tijdens ons onderhoud met of onze tussenkomst bij klanten, 

vragen van klanten. 

• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te 

bewaren (bijvoorbeeld voor boekhouding en facturatie).  

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? 

A. Onze technische en organisatorische maatregelen. 

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. 

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In 

het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst 

een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van 

persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Bovendien gebruiken wij allerlei 

technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 

toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met 

een paswoord, firewalls, antivirus, en toegangscontroles voor onze werknemers. Moest er 

zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word 

je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd. 

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is 

beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang 
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tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken 

naar behoren uit te voeren. 

  

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door? 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. We geven ze niet door aan 

derden tenzij je ons daar toelating voor geeft. Indien wij persoonsgegevens aan derden zou 

geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven 

over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, 

bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.  

 

7. Wat zijn je privacy-rechten? 

Overzicht van je privacy-rechten. 

A. Je recht van inzage 

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je 

persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en 

bijkomende informatie te ontvangen over: 

• de verwerkingsdoeleinden; 

• de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 

• indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling 

van die termijn; 

• het bestaan van je privacy-rechten. 

• het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 

B. Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in 

begrijpelijke vorm.  

C. Je recht op verbetering van persoonsgegevens 

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens 

onverwijld te laten rechtzetten. 

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te 

melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of andere 

D. Je recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’) 

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je 

persoonsgegevens te laten verwijderen: 

• je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld of anderszins verwerkt door ons; 

• je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere 

rechtsgrond waar we ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking; 
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• je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen 

zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking 

door ons; 

• je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt; 

• je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting; 

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen 

verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, 

uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen jou daarover nader 

informeren in ons antwoord op jouw verzoek. 

 

E. Je recht op beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen 

indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

• je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt 

gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te 

controleren; 

• de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen 

van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan; 

• Wij hebben je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke 

verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, 

wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van 

de rechtsvordering; 

• zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op 

bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te 

beperken; 

F. Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens 

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de 

verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd 

belang van De Rycke Gebroeders of in kader van het algemeen belang. De Rycke 

Gebroeders zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en 

legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf 

wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, 

uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een 

verzoek bij een rechtbank). 

8. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren 

waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Bijvoorbeeld 

om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze 

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je 

facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om 

bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met 
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klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na 

beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt 

toegankelijk. 

 

9. Hoe kan ik De Rycke contacteren? 

Indien je ons wil bereiken in verband met dit privacybeleid, dan kan dat onder andere 

schriftelijk of telefonisch. Alle contactinformatie over De Rycke Gebroeders kan je vinden op 

de contactpagina van deze website.  

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking 

van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de jo@derycke.be  

 

10. Blijf op de hoogte van aanpassingen. 

De Rycke Gebroeders kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van De Rycke Gebroeders. 

Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze 

website (www.derycke.be). Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze website of 

andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer 

de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) 

verwerkingsactiviteiten. 

 

11. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit. 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door De Rycke 

Gebroeders, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be / 

www.privacycommission.be. 
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