
Policy Statement 
 
Cookies zullen gebruikt worden om de gekozen taal te memoriseren, de aankoop van modellen of 
packs toe te staan, het abonneren op newsletters toe te staan, om delen toe te staan, om onze site te 
beschermen, de gebruiksstatistieken van onze site te beheren. 
 
U kan op volgende wijze uw navigator configureren om geïnformeerd te worden bij elk gebruik van 
cookies of om hun vervaardiging te beletten:    
 
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647 
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 
 
De toegang tot de site zal daarom niet worden geweigerd.  
 
Gebruik van gegevens met een persoonlijk karakter van de bezoekers en gebruikers    
 
1. U kan de site raadplegen en u informeren over de diensten zonder persoonlijke informatie te 
moeten meegeven.    
 
De gegevens met een persoonlijk karakter worden behandeld conform de wet van 8 december 1992 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verordening 2016/679 met betrekking tot 
de bescherming van persoonsgegevens vanaf zijn inwerkingtreding op 25 mei 2018. 
 
2. De persoonsgegevens door Ets V. Dehaye, met maatschappelijke zetel te Rue Georges Moreau 
straat, 57 à 1070 BRUXELLES, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0401.878.720, dewelke de 
verantwoordelijke is voor de behandeling.  
 
De gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst of de levering van 
inlichtingen omtrent de te koop aangeboden producten of de aangeboden diensten zullen worden 
behandeld met volgende doeleinden: 
 
i. beheer van het cliënteel; 
ii. uitgave, inning en verificatie van facturen;   
iii. identificatie door het online accountsysteem; 
 
 
Door de vakjes met deze doeleinden op de site aan te vinken en door deze persoonsgegevens te 
leveren, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming opdat deze gegevens met volgende 
doeleinden worden behandeld:   
 

i. communicatie van papieren en elektronische newsletters ;   
ii. acties, promoties en aanbiedingen van Ets V. DEHAYE ; 
iii. suggesties van nieuwe doeleinden.   

 
De gegeven toestemming kan op elk moment worden teruggetrokken met een eenvoudige geschreven 
vraag daartoe aan Ets V. DEHAYE of door de parameters van de persoonlijke account te wijzigen, 
zonder daarbij de afbreuk te doen aan de geoorloofdheid van de verrichte behandeling vòòr de 
intrekking van de toestemming.  
 



Zolang de toestemming niet werd ingetrokken worden de gegevens bewaard.  
 
De gegevens worden bewaard na de uitvoering van de verkoop of de levering van informatie, met 
name de tijd nodig om over te gaan tot de realisatie van de doeleinden hierboven vermeld.  
 
3. De afgevaardigde belast met de bescherming van de interne gegevens kan gecontacteerd worden 
op volgende manier : Nicolas DEHAYE, Rue Georges Moreaustraat 57 te 1070 BRUSSEL ; tel : +32 2 
5214749 oproepen van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 17u00 ; fax : +32 2 5220268 ; email: 
nicolas@dehaye.com. 
 
4. De gegevens worden binnen Ets V DEHAYE overgemaakt aan de werknemers belast met de 
behandeling van de bestellingen of de informatieverzoeken. Indien nodig kan de gedelegeerde belast 
met de bescherming van de gegevens er toegang tot hebben in het kader van de uitvoering van zijn 
opdracht. 
 
5. De gegevens kunnen exclusief aan één volgende onderstaande bestemmelingen worden 
overgemaakt met volgende doeleinden:  
– aan de leveranciers voor de bestellingen; 
– aan leveringsbedrijven; 
– aan gerechtsdeurwaarders, advocaten, kredietinvorderingsbedrijven op dewelke beroep wordt 
gedaan met het oog op de invordering van onbetaalde facturen in geval van geschil;   
– aan onderaannemers belast met de informaticastructuur, het beheerprogramma, de realisatie en 
het onderhoud van de website en het intranet, in de mate van noodzakelijkheid ter uitvoering van hun 
respectievelijke opdrachten,   
– aan de fiscale en sociale administratie, aan de sociale secretariaten en boekhouders, in de mate van 
noodzakelijkheid ter respect van fiscale en sociale verplichtingen,   
6. Op schriftelijke of elektronische vraag, gedateerd en getekend, gericht aan de verantwoordelijke 
voor de behandeling en op rechtvaardiging van zijn identiteit, kan de gebruiker van Ets V. Dehaye een 
gratis kopie ontvangen (ook in elektronisch format) van zijn persoonsgegevens evenals, in voorkomend 
geval,  de verbetering of verwijdering van deze die inexact, onvolledig of niet pertinent zouden zijn, of 
de beperking van de bewerking tot een termijn van 30 dagen. De gebruiker geniet ook van een recht 
op draagbaarheid van deze gegevens. Na deze termijn van 30 dagen zal hij mogen beschouwen dat 
deze vraag werd verworpen.  
De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor elke vraag met betrekking tot het 
recht om communicatie, verbetering, verwijdering of beperking van de persoonsgegevens indien de 
vraag werd verworpen.  
7. Indien op om het even welk ogenblik de gebruiker meent dat Ets V. Dehaye geen respect heeft voor 
het privéleven, kan deze een brief of e-mail sturen naar de gedelegeerde belast met de bescherming 
van de gegevens (nicolas@dehaye.com). Alles wordt in werking gesteld om het probleem te ontrafelen 
en te corrigeren. De gebruiker die meer informatie wenst, of die een klacht wenst in te dienen kan de 
commissie bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren: Rue de la Presse, 35 – 1000 
Brussel 
Tel. + 32 2 274 48 00 – commission@privacycommission.be 
 


