DJ MEDICAL privacyverklaring (uitgebreidere versie):
De gearceerde vakken dient u in te vullen of te schrappen. In de rode vakken
rechts krijgt u waar nodig bijkomende duiding om de privacyverklaring op maat
van uw bedrijf in te vullen.

DJ MEDICAL CVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent
ons privacy beleid, kunt u terecht via info@djmedical.be.
Verwerkingsdoeleinden

Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met privacy
- welke informatie wij verzamelen over onze
bezoekers en gebruikers, hoe wij die gegevens
verzamelen, wat we ermee doen, hoe wij ze
beschermen, en welke rechten u hebt ten
aanzien van uw gegevens. Door uw toegang
tot of gebruik van enige van onze diensten geeft
u aan dat u instemt met dit Privacybeleid. U
mag onze diensten alleen gebruiken indien u
volledig instemt met wat in dit beleid
beschreven staat.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens over onze
gebruikers en bezoekers, de gebruikers van onze
gebruikers, sollicitanten, en elke andere persoon
die dergelijke gegevens aan ons verstrekt. Wij
verzamelen deze gegevens Als u onze diensten
bezoekt of gebruikt – of als u ons bepaalde
gegevens verstrekt (automatisch op grond van
uw gebruik, of omdat u zelf gegevens invult).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om
te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We verzamelen en gebruiken gegevens om onze
diensten te verstrekken en om ze beter en
veiliger te maken. We verzamelen en gebruiken
gegevens ook om contact op te nemen met onze
klanten, gebruikers en sollicitanten en om te
voldoen aan de wetgeving die op ons van
toepassing is.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven
toestemming terug in te trekken.]

Wij moedigen alle geschikte werkzoekenden aan
zich kandidaat te stellen voor onze vacatures,
door ons hun contactgegevens en CV door te
sturen. Wij gebruiken dergelijke gegevens
uitsluitend voor interne doeleinden van
rekrutering, tewerkstelling en bedrijfsvoering.

DJ MEDICAL CVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten
voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en
het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde
doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met
andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die
rechtstreeks of onrechtstreeks met DJ MEDICAL CVBA verbonden zijn of met
enige andere partner van DJ MEDICAL CVBA;
DJ MEDICAL CVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de
persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Persoonsgegevens
worden gewist 5 jaar na het stoppen van afnemen van diensten of producten
of onmiddellijk na vraag van de persoon in kwestie

Wij kunnen de gegevens van onze bezoekers,
gebruikers en hun gebruikers van gebruikers
delen met verschillende derden, waaronder
bepaalde dienstverleners,
wetshandhavingsfunctionarissen en
ontwikkelaars van applicaties.De gegevens
mogen alleen worden gedeeld overeenkomstig
dit beleid.
U gaat ermee akkoord dat wij of onze partners u
promotionele berichten en inhoud sturen. Als u
dat niet wenst, kunt u eenvoudig contact met
ons opnemen of de instructies volgen voor het
afmelden van promotionele berichten.
Wij kunnen u ook berichten en inhoud sturen
over onze dienstverlening en facturering. U kunt
niet afzien van het ontvangen van dergelijke
berichten.

Recht van inzage, verbetering, wissing,
overdraagbaarheid van persoonsgegevens

beperking,

bezwaar

en

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan
ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,
de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met
inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen
en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@djmedical.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel - commission@privacycommission.be).

Op grond van dit beleid kunnen
Persoonsgegevens door ons worden opgeslagen
en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen
of dienstverleners. De toezichthouders van
persoonsgegevens van DJ MEDICAL spannen
zich in uw gegevens te beschermen en te
beveiligen.

U kunt ons per e-mail of per brief toegang
vragen tot de persoonsgegevens die bij ons zijn
opgeslagen, of vragen deze te corrigeren. Via
uw accountinstellingen of websiteinstellingen
kunt u ook zelf bepaalde gegevens corrigeren,
bijwerken of verwijderen, of uw account
deactiveren.
Wij kunnen uw gegevens bewaren zolang u een
actieve account hebt, en langer als dat nodig is
(bijvoorbeeld als wij er wettelijk toe gehouden
zijn ze langer te bewaren, of indien dat nodig is
om onze belangen te beschermen).
Wij spannen ons in om uw persoonsgegevens te
beschermen en gebruiken daarvoor
verschillende
beveiligingsmaatregelen. Absolute
bescherming kunnen wij echter niet garanderen
– wij raden u dan ook aan voorzichtig te zijn,
sterke wachtwoorden te gebruiken, en geen
gevoelige gegevens mee te delen waarvan de
bekendmaking u misschien ernstige schade kan
berokkenen.

