Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke
gegevens Party-Drinks van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten, en hoe we
die gegevens gebruiken.
U kan ons contacteren via volgende gegevens:




PARTY-drinks, St-Jansstraat 15/01 9982 St-Jan-in-Eremo
Info@party-drinks.be
0474 55 30 14

Datum publicatie: 3/05/2018
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1. Gegevensbepaling
PARTY-drinks kan persoonsgegevens van u bewaren voor volgende doeleinden:





Opmaken van offertes
Opmaken van facturen
klantenadministratie
Versturen van acties of andere reclame doeleinden

Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen,
opslaan en verwerken:






Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Website

Wij kunnen uw gegevens vragen of verzamelen via onze uitgegeven offertes, contactformulier op
onze webpagina, vakbeurzen of andere commerciële activiteiten.
Indien u klant bent bij ons dan gaan wij uit van redelijke verwachting om uw gegevens op te slaan en
te verwerken.

2. Verstrekking aan derden
In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan
verwerkers verstrekken.
Wij maken gebruik van een verwerker voor volgende zaken:


Microsoft outlook, alle gegevens worden opgeslagen in het adressenboek

In dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze verwerkers. Dergelijke
overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Tevens
geven wij enkel toestemming aan de verwerker om de gegevens te gebruiken voor de daarvoor
bedoelde en zorgvuldig omschreven doelstelling(en).
Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is,
om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze
producten, diensten en medewerkers te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons
bedrijf te beschermen.
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3. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we volgende maatregelen uitgevoerd om onze beveiliging te optimaliseren.




Pc’s zijn beveiligd met wachtwoord
Pc’s zijn beveiligd met een antivirus systeem
Kassasysteem is aangepast naar de nieuwe wetgeving

4. Bewaartermijn
PARTY-drinks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt.
De standaard bewaartermijn van uw gegevens is bij ons 7 jaar na het laatste gebruik van deze
gegevens.

5. Rechten van de betrokkene
Als verwerker van uw persoonsgegevens bieden wij u ook een aantal rechten.
Deze rechten worden aan u –de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw
persoonsgegevens:








Recht op inzage: U kan een overzicht opvragen bij ons van alle persoonsgegevens die wij
bewaren van u.
Recht op correctie: U kan een correctie van uw persoonsgegevens vragen in onze databank.
Wij zullen uw gegevens dan aanpassen zoals u doorgeeft.
Recht op verwijdering: U kan aanvragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw
gegevens zullen wel bewaard blijven in onze boekhouding volgens de bewaarplicht op
facturen.
Recht op bezwaar tegen directe marketingpraktijken: U kan aanvragen dat wij u niet meer
contacteren voor marketingdoeleinden, maar dat u wel opgenomen blijft in ons
klantenbestand.
Recht op overdraagbaarheid: U kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten
overdragen aan uzelf of u in opdracht van u direct aan een andere partij.

De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via mail op het e-mailadres: info@party-drinks.be
Bij de aanvraag vragen wij u een kopie van uw paspoort bij te sluiten, zodat we kunnen bepalen als u
de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie.
Wij zullen elke aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst verwerken en beantwoorden.
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6. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met
pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Wij meten het aantal
bezoekers, de tijd die je verblijft op onze website en welke pagina’s u bekijkt. U kunt deze cookies
uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

7. Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks
met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Ieder geschil met betrekking tot de site van Party-Drinks valt onder de toepassing van de Belgische
wetgeving.

8. aan deze verklaring Wijzigingen
PARTY-drinks behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De
enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op:
http://www.party-drinks.be/Contact%20party-drinks.html klikken op de link privacyverklaring.
Er ligt ook kopie afgedrukt in de winkel.
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9. Disclamer www.party-drinks.be
Deze website is eigendom van Party-drinks, contactgegevens staan uitgebreid op pagina 1 .
Intellectuele eigendomsrechten :
Party-drinks verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en nietcommercieel gebruik weer te geven en te downloaden.
Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie
van de originele materialen opneemt.
Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info
en diensten op deze site als dusdanig geleverd,
zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel
of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten.
De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de
actuele gegevens.
Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.
Handelsmerken:
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn
van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.
Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Party-Drinks zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te
informeren.
Party-Drinks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor de informatie
op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet
u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site.
Dit uitsluitend in zoverre het bedrijf Party-Drinks hierdoor geen schade wordt berokkend.
Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere
zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.
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