Privacyverklaring van La petite provence
In deze privacyverklaring staat alle informatie met betrekking tot gegevensverzameling op de
website van La petite provence. We leggen hier uit hoe jouw gegevens op onze website
geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden en met wie je contact kan opnemen voor vragen.
Deze versie is voor het laatst herzien op 23 mei 2018.

1 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
La petite provence is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:
Post: Grootstraat 36, 3570 Alken
Telefonisch: +32 11 41 36 90
Mail: info@lapetiteprovence-alken.be
BTW-nummer: BE0716.871.471

2 Welke gegevens verzamelen wij?
Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen we op onze website
volgende persoonsgegevens:
- Jouw naam en e-mailadres als je deze achterlaat via ons contactformulier of bij de registratie voor
de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief heb je de optie om je gemakkelijk en gratis uit te schrijven.
- Jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, uw onderneming, daarmee
samenhangende bedrijfsinformatie en functie. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt wanneer
u een bestelling bij ons plaatst of een offerte aanvraagt of bij het aanmaken van een webshop
account.

3 Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken we jouw
gegevens?
Wij baseren ons op volgende rechtsgronden voor het verwerken van jouw gegevens:
- om uw bestelling te verwerken
- om uw bestelling bij u af te leveren
- het afhandelen van uw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief, catalogus en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- La petite provence analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- La petite provence verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 Cookies
La petite provence gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. La petite provence gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij oefenen geen
enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze
derde partijen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

5 Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
La petite provence verkoopt, verhandelt of draagt uw persoonsgegevens niet over aan derden. Dit
geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te exploiteren of onze
bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk
te houden.

6 Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
La petite provence doet er alles aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we
door middel van HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS. Dit is een uitbreiding op het
HTTP-protocol met als doel het veilig uitwisselen van gegevens. Daarnaast beloven wij jouw
gegevens niet te wijzigen of verwijderen, tenzij dit door jou gevraagd wordt (meer hierover onder
paragraaf 8). We maken tijdig back-ups van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze niet verloren
gaan.

7 Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
La petite provence bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Namelijk zolang u klant bent en u uw
toestemming niet heeft ingetrokken. Dit betekent dat als u uw toestemming intrekt, La petite
provence zo snel als mogelijk de directe koppeling naar uw profiel identiteit verwijdert.

8 Jouw rechten
Er zijn enkele rechten waar jij als gebruiker beroep op kan doen.
1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te
kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren,
aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij
of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om
zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te
dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.
Wanneer je op één van deze vlakken last ondervindt, dan kan je contact opnemen met La petite
provence via info@lapetiteprovence-alken.be. La petite provence kan jouw verzoek niet verwerken
zonder bewijs van identiteit.
La petite provence kan op elk moment, om welke reden dan ook correcties, toevoegingen of
wijzigingen aan deze privacy verklaring aanbrengen. De meest recente versie kan permanent op
onze websites worden geraadpleegd.

