Juridische vermeldingen
EDITOR VERANTWOORDELIJK VOOR DE SITE
De hoofdredacteur van deze website is Deman Brussels NV. Ons sociaal
hoofdkantoor bevindt zich Triomflaan 103, 1160 Brussel. U kunt telefonisch
contact met ons opnemen op +3226499900. Ons BTW-nummer is 0424.266.419.
Ons bedrijfsnummer is BE 0424.266.419.

PRIVACY POLICY
(Verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers)
Verantwoordelijk voor de behandeling
Deman Brussels NV is de Data Controller voor de gegevens die worden
verzameld op deze website. De verantwoordelijke voor het beschermen van
gegevens van Deman Brussels NV is Deman Bernard. U kunt contact opnemen met
deze persoon per e-mail via info@demanbrussels.be voor vragen om dit
privacybeleid. Dit privacybeleid documenteert het privacybeleid van Deman
Brussels, NV als controller, dat wil zeggen voor behandelingen waarvoor
Deman Brussels NV de doeleinden en middelen van behandeling definieert.

Persoonlijke gegevens verzameld over de gebruikers van deze website
Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens aan Deman Brussel verstrekken,
S.A. via deze website door de site te bekijken en een verzoek in te dienen
via de contact formulier.
Voor elk contactverzoek verzamelt Deman Brussels, S.A. de volgende
informatie:
●

Naam

●

Voornaam

●

Telefoonnummer

●

E-mailadres

●

Berichttitel

●

Bericht

Tijdens het navigeren slaat de server logboeken op (gebeurtenissen
uitgevoerd door een server of een computerapplicatie). Dit bestaat
voornamelijk uit uw IP-adres en de geschiedenis van uw vragen (zoals een
paginabezoek bijvoorbeeld).

Reden voor het verzamelen en gebruiken van deze persoonlijke
gegevens
Navigatie
Deman Brussels, NV slaat serverlogboeken op met als doel vermogen om
inbraakpogingen en anomalieën te detecteren, en dit, in het doel van het
waarborgen van de veiligheid van het computersysteem.
Contactformulier
De informatie die de gebruiker codeert via het contactformulier is dat niet
alleen gebruikt om te reageren op het verzoek van de gebruiker.
Persoonlijke gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Wijze van verzameling van deze persoonlijke gegevens
Deman Brussels NV verzamelt gebruikersgegevens via
verschillende informatiebronnen:
●
●

De gebruiker stuurt een e-mail naar info@demanbrussels.be

De gebruiker dient een aanvraag in via het contactformulier

●

Cookies

●

Serverlogboek

Gebruikers van persoonlijke gegevens van gebruikers
Heeft toegang tot persoonlijke gegevens:
Deman Bernard

Wijze van verzameling en archivering van het bewijs van toestemming
van gebruikers
Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over de toepassingen die kunnen
worden gebruikt op het moment dat hij hen verstrekt, zoals beschreven in
dit privacybeleid. Toestemming is vereist voor prospects. Na het eerste
contact :
de prospect zal gevraagd worden om expliciete toestemming te geven voor de
verwerking van deze gegevens. Deze toestemming zal worden bewaard in het
systeem van Deman Brussels NV. Als Deman Brussels NV de toestemming van de
kandidaat niet ktijgt, dan zal zijn informatie niet worden bewaard, noch
verwerkt.

Retentietijd van persoonlijke gegevens van gebruikers
De bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is zeven jaar.

Rechten van gebruikers van de site
In overeenstemming met de Algemene regels voor gegevensbescherming
(RGPD), heeft de gebruiker de volgende rechten met betrekking tot de
gegevens verzameld door Deman Brussels, S.A. over hen:
●

Recht van toegang

●

Recht van rectificatie

●

Herroepingsrecht (recht om te worden vergeten)

●

Recht op beperking

●

Recht op draagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen gebruikers een
e-mail naar info@demanbrussels.be sturen met het onderwerp van zijn
verzoek. Deman Brussels, NV. zal op het verzoek om hierboven vermelde
rechten reageren binnen een kalendermaand na ontvangst van de aanvraag. Als
Deman Brussels NV veel verzoeken of complexe verzoeken ontvangt, kan de
responstijd

toenemen tot 2 extra maanden.

Om veiligheidsredenen, voor elk verzoek dat hiermee verband houdt, zal
Deman Brussels NV een verificatie uitvoeren van de identiteit van de
persoon die de aanvraag indient. Om dit te doen zal de betrokken persoon
worden uitgenodigd om een van deze twee acties te doen:
●

Een kopie sturen van een officieel document (ID-kaart, paspoort) en
een kopie van een serviceverstrekker (telefoon, elektriciteit ...)
die duidelijk de naam en het adres vermeldt van de betrokken persoon.

●

Deman Brussels NV opbellen, die zal een audit uitvoeren en een
vergelijking maken van de door de gebruiker verstrekte antwoorden met
de informatie die ze hebben.

Deman Brussels NV zal pas na positieve identificatie een antwoord op het
verzoek kunnen geven.

Onderaannemers
De hosting van de site is toevertrouwd aan Gandi.

Referentiedocument
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 over de bescherming van personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening op
gegevensbescherming) http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Bevoegde autoriteiten voor de bescherming van de privacy
Privacy Commissie
Persstraat 35
B-1000 Brussel
België
Tel: +32 2 274 48 00
Website: https://www.privacycommission.be
Mail: commission@privacycommission.be

GEBRUIK VAN COOKIES
Interne cookies (vereist voor de site om te werken)
Als sessiecookie zijn deze cookies vrijgesteld van de vereiste toestemming
in overeenkomst van artikel 129 van de LCE. Zie punt 3.4. van Advies
04/2012 van Groep 29 (organisatie van het toezicht op de levensverhoudingen
privaatrecht) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor
cookies.

Naam

Bewaarperiode

Omschrijving

tarteaucitron

1 jaar

De gebruiker heeft
cookies geaccepteerd

Peiling-meetcookies
De gebruikte cookies worden vermeld, uitgelegd en geactiveerd /
gedeactiveerd op alle tijden via de site via "servicemanagement". Geen
informatie met betrekking tot deze cookies wordt overgedragen aan derden of
gebruikt voor andere doeleinden.
Google beweert alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te hebben
geïmplementeerd om de veiligheid van gegevens te garanderen door zich aan
het Privacy Shield aan te passen wiens certificering zichtbaar is via deze
link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren en de statistische analyse van
uw navigatiegegevens via de geïntegreerde "service management" -procedure
naar de site of via de opt-out procedure beschikbaar via deze link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

