PRIVACY BELEID
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Ferlie is een onderneming dewelke voorziet in het verkoop van diverse producten. Julie Vandenbriele,
handelend onder de naam Ferlie (verder “Ferlie”) heeft haar vestigingsadres te 2600 Berchem, Lodewijk
Gerritslaan 42/0001, ondernemingsnummer 0557.948.255.
Principes voor het verwerken van persoonsgegevens
Ferlie erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal
de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde
doeleinden.
Ferlie bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel
de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het
vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).
Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Ferlie?
Het gaat over de persoonsgegevens die u als klant aan Ferlie meedeelt en dewelke Ferlie nodig heeft voor de
uitvoering van de verkoop van de producten, zoals:
- achternaam en voornaam
- adres
- e-mailadres
- telefoonnummer
- indien van toepassing: bedrijfsnaam en btw-nummer
Waarom verwerkt Ferlie deze persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden door verwerkt Ferlie voor haar klantenbeheer, het verkopen van haar
producten, om haar administratieve verplichtingen na te komen alsook haar wettelijk verplichte boekhouding
te voeren. Wanneer de klant hiervoor toestemming geeft, zal Ferlie de persoonsgegevens gebruiken om
nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot haar producten.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door Ferlie?
Ferlie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de contractuele relatie die zij met u heeft als gevolg van uw
opdracht en het contract dat Ferlie met u sluit.
Als Ferlie uw e-mailgegevens wil gebruiken om u nieuwsbrieven toe te sturen, zal zij steeds voorafgaandelijk
uw toestemming hiervoor vragen.
Worden de persoonsgegevens meegedeeld aan derden?
Ferlie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u als klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Ferlie, sluit Ferlie een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
persoonsgegevens.
Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de
Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen
en Liechtenstein).
Hoe lang bewaart Ferlie uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de
in dit beleid genoemde doelen te bereiken.
In het bijzonder zal Ferlie:
- uw persoonsgegevens betreffende uw inschrijving op de nieuwsbrief, gedurende drie jaar bewaren na het
moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief;

- uw persoonsgegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het
voltrekken van de desbetreffende transactie
tenzij:
de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (Ferlie heeft
deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval
Ferlie uw persoonsgegevens zal bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
de bewaring voor Ferlie noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting
(bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval Ferlie uw persoonsgegevens zal bewaren zo lang als
vereist door die verplichting.
Uw rechten
Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met Julie Vandenbriele op het emailadres info@ferlie.be.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te
wissen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht
om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed
op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt deze
rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@ferlie.be met een bewijs van uw identiteit. Die vraagt
Ferlie om te verhinderen dat uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op
heeft.
Ferlie zal alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, mits dit in
overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Ferlie uw persoonsgegevens verwerkt, kan u steeds een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (e-mail: contact@apd-gba.be).
Wijzigingen
Ferlie behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de
website aan gebruikers worden gemeld.

