PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1. Inleiding
Praxis N.V. staat in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben
betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee. De persoonsgegevens die wij
verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van het bedrijf maar ook op u als zakelijke
relatie van onze klanten of van het bedrijf (zoals het geval dat u leverancier bent). In elk geval dienen wij u als
betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Praxis N.V.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Berchem met als het
ondernemingsnummer 0476.754.406
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Praxis
via brief op het bovenstaande adres of per e-mail: info@praxisnv.be.

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor het aangaan van overeenkomsten met onze klanten dienen wij noodzakelijkerwijze uw
persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. We zullen u geen andere persoonsgegevens vragen dan
degene die voor deze overeenkomst(en) nodig zijn. Het niet verstrekken van deze gegevens leidt er echter
toe dat wij niet in staat zijn om deze overeenkomst met u te sluiten.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?
In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens
verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres,
ondernemingsnummer nationaal nummer etc.
De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank
Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België
(Balanscentrale) en dergelijke.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, behoudens indien dit kadert in het uitvoeren
van de overeenkomst die met u is gesloten.

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximum tien jaar na het einde van de
klantrelatie. Persoonsgegevens van prospecten worden gedurende maximum vijf jaar bewaard, deze periode
wordt bij elk nieuw contact automatisch vernieuwd. Een prospect kan steeds vragen om zijn
persoonsgegevens te verwijderen.

5. Klachten
Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

