Uw privacy is belangrijk !
Hendrickx nv waakt over uw persoonlijke gegevens.
Hendrickx nv hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de
reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de
reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25
mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.
Algemene principes inzake gegevens:
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende
gegevensprincipes:
Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze
gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd te zijn over alles wat we met uw
informatie doen.
Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel
verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben
uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader.
Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen.
Hendrickx nv zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we
verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je
geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens
kan beheren.
Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en
beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende
veiligheidsmaatregelen te gebruiken.
Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?
Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals
uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo
goed mogelijk bij te staan bij een volgende aankoop, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons
ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.
We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw
en garantie) in ons systeem bij aankoop van een artikel uit onze winkel (naam, adres, telefoon
nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij
mits goedkeuring door u.
Daarnaast hebben we een mogelijk om je zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de
website.
We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten
en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen
tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.
Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics
methodes. Als we dit ooit doen, zal dit alleen zijn om je beter te kunnen dienen en informeren we
je hier ook over.
In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen.. Uw
gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd
krijgt.
Een grafisch bureau zorgt voor onze digitale mailings om u op de hoogte te houden van onze
acties, promoties en informatieve boodschappen (dit is op een maandelijkse frequentie). Alleen
uw naam en e-mail worden gedeeld en centraal beheerd.

In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun
marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw
gegevens.
Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
Hendrickx nv neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen
tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke
vorm van onwettige behandeling.
Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste
beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang
kan bekomen worden. De medewerkers van Hendrickx nv zijn volledig op de hoogte van de
afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de
grootste zorg en discretie mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij
daar toestemming voor gegeven is.
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Je data worden bewaard zolang je klant bent van Hendrickx nv met een maximum van 15 jaar na
je laatste aankoop. Omdat de aangekochte toestellen investeringsgoederen zijn, is het quasi
onmogelijk om in te schatten hoelang men deze gaat gebruiken.
Om onze wettelijke verplichtingen na te komen dwz om te voldoen aan onze boekhoudkundige
en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7
jaar bij te houden. Uit juridische noodzaak, om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij
geschillen, tot maximaal 10 jaar.
Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Het uitgebreide klantendossier is enkel raadpleegbaar in onze kantoren en niet online. Indien je
meer informatie wil over uw gegevens kan je ons dit schriftelijk vragen d.m.v een aangetekend
schrijven te verzenden naar : Hendrickx nv, Industrieweg 1074, 3540 Herk-De-Stad, vergezeld
van een bewijs van identiteit, om ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te
voorkomen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je
identiteitskaart toe te voegen en ingeval u een vennootschap ben een kopie uit het staatsblad
waarop staat wie de vennootschap mag vertegenwoordigen.
Hendrickx nv heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag te beantwoorden.
Recht op verbetering en/of verwijdering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten
verwijderen of veranderen.
Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en
snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkele mailing meer ontvangen
tenzij je jezelf weer registreert via onze website.
Sociale media
Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en
Instagram, en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen
voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.
Voor Facebook nodigen wij je uit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te
accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien je dit volledig zelf beheert ben je vrij om dit
toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder
onze toestemming.

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid
Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke
wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het
Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Hendrickx Website of via een andere
manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.
Onze privacy pagina is aangepast op 13 juni 2018.

