CHARTER INZAKE HET RESPECT VOOR DE
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Inleiding
Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt
het engagement van Cornelis Plastics met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Dit engagement vindt zijn toepassing in de wijze waarop Cornelis Plastics de
persoonsgegevens van haar effectieve of potentiële klanten, leveranciers en personeelsleden
verzamelt, gebruikt, overmaakt en bewaart.
Definitie persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn de gegevens die toelaten een persoon op een unieke manier te
identificeren of te contacteren.
Welke persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij ?
Wij zullen enkel de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben en dit op een
rechtmatige manier. Dit wil zeggen: in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb.
een bestelling, levering, …), een gerechtvaardigd belang (vb. offerteaanvraag, sollicitaties, …)
of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).
Deze kunnen het volgende bevatten : firmanaam, naam, voornaam, adres, telefoonnummer
vaste lijn of gsm, e-mailadres.
Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens ?
Dankzij de verzamelde gegevens kunnen wij onze klanten informeren over onze producten en
diensten. Zij laten ons ook toe om belangrijke kennisgevingen zoals contracten, facturen,
vervaldagberichten, betalingskwitanties, maar ook contractuele wijzigingen te sturen. Zij
worden verder gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals voor ons
personeel.
Integriteit, bewaring en toegang tot de persoonsgegevens
Cornelis Plastics zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in haar
bezit bij te houden en te bewaren.
De beveiliging van onze gegevens, met inbegrip van de klantengegevens, is belangrijk voor
Cornelis Plastics. Onze informatie wordt opgeslagen op servers in België. Wat de
internetoperaties betreft, is geen enkele methode in staat absolute veiligheid te bieden. Wij
trachten dan ook het best mogelijke veiligheidsniveau in een commercieel kader aan te
bieden.
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Bescherming van de persoonsgegevens
Cornelis Plastics neemt administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verkeerd gebruik alsook tegen de
niet-toegestane toegang, de verspreiding, de wijziging en vernietiging.
Deze maatregelen zijn beschreven in ons intern gegevensbeschermingsbeleid, met aandacht
voor o.a. fysieke beveiligingen, regelmatig updaten hard- en software, afdoend
wachtwoordbeheer, …
Verspreiding aan derden
De door ons verwerkte persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven indien de
doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst of een wettelijke verplichting (sociaal
secretariaat, boekhouding, …) of een gerechtvaardigd belang (interim, IT, …)
Zo kan Cornelis Plastics bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen van partners,
onderaannemers of aangestelden, die met Cornelis Plastics samenwerken voor de levering
van diensten of de commercialisering van haar producten.
De persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden,
maar enkel om de producten van Cornelis Plastics te leveren, te commercialiseren of te
optimaliseren.
De diensten die door derden worden verleend, kunnen betrekking hebben op de verzending
van briefwisseling naar onze klanten, het beheer van de klantgegevens, de evaluatie van de
belangstelling van de klanten voor een product, de realisatie van tevredenheidsenquêtes
(nodig voor onze ISO certificaten), ….
Wanneer wij de persoonsgegevens delen met partners en/of dienstverleners, eist Cornelis
Plastics dat deze laatsten zich ertoe verbinden onze verwerkersovereenkomst na te leven, de
gegevens te beschermen, ze enkel voor eigen rekening te gebruiken en ze te verwerken
volgens de GDPR wetgeving.
Kinderen
Cornelis Plastics werkt 100 % B2B en verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen < 16
jaar.
Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken (inzage), te laten corrigeren, te wissen,
te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke en
bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking.
Cornelis Plastics werkt niet met profiling of automatische besluitvorming.
Onze contactgegevens
Cornelis Plastics is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van de eigen
prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers.
Indien u vragen heeft, kunt u ons als volgt contacteren:
Verwerkingsverantwoordelijke : CORNELIS PLASTICS NV
Maatschappelijke zetel : Industrieweg 12 – 2850 Boom
Telefoonnummer : 03/844.25.00
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De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer : een engagement op schaal van onze
onderneming
In een streven om de vertrouwelijkheid en de integriteit van haar gegevens te bewaren heeft
Cornelis Plastics dit engagement meegedeeld aan het voltallige personeel.
Gebruik van cookies
Types van gebruikte cookies
Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat
geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Dankzij dit bestandje kan de website in
kwestie uw navigatievoorkeuren onthouden. Wij gebruiken twee types van cookies op de
website cornelis-plastics.be, met name :
 Cookies om uw navigatievoorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u onze website
tijdens uw laatste bezoek hebt geraadpleegd. Dit eerste type van cookie is slechts
actief wanneer u de website cornelis-plastics.be bezoekt en wordt onmiddellijk
verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Dit is een zogenaamde “session
cookie”.
 Cookies om de informatie over uw kenmerkende gegevens te onthouden voor gebruik
tijdens een volgende bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen onder meer voor
een optimaal surfcomfort, zoals het vooraf invullen van gegevens in formulieren, en
bieden de mogelijkheid om persoonlijke boodschappen en aanbiedingen weer te
geven. Deze zogenaamde “permanente cookies” blijven op uw toestel tot ze
verstrijken of tot ze worden geschrapt.
Hoe cookies uitschakelen ?
Wanneer u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website
cornelis-plastics.be niet goed werken. U kunt op ieder moment het opslaan van cookies op uw
computer of mobiel apparaat uitschakelen door de privacy instellingen van uw webbrowser
te wijzigen. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de meest courante webbrowsers :
 Internet Explorer: selecteer ‘Browsegeschiedenis verwijderen’ in het menu ‘Extra’ en
vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze instelling te automatiseren selecteert u
‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’ en vinkt u het vakje ‘Browsegeschiedenis
verwijderen bij afsluiten’ aan, onder het tabblad ‘Algemeen’.
 Mozilla Firefox: selecteer ‘Recente geschiedenis wissen’ in het menu ‘Extra’ en vink het
vakje ‘Cookies’ aan. Om deze parameter te automatiseren klikt u in de menubalk op
het menu ‘Extra’ en activeert u de optie ‘Geschiedenis nooit onthouden’ in het rolmenu
onder ‘Privacy’.
 Google Chrome: selecteer ‘Instellingen’, vervolgens ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Cookies
en websitegegevens van derden blokkeren’ aan.
 Safari: klik in het ‘Voorkeuren’-venster op het onderdeel ‘Privacy’ en vink het vakje
Altijd’ aan bij ‘Blokkeer cookies’.
Raadpleeg de Help-rubriek van uw webbrowser voor bijkomende uitleg over het verwijderen
van cookies.
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Disclaimer
De aansprakelijkheid van Cornelis Plastics beperkt zich tot de cookies uitgegeven door de
website cornelis-plastics.be en kan geenszins worden ingeroepen voor cookies die worden
geplaatst door websites van derden.
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