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Privacy notice Degels Metal 
 

Degels Metal  wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen 
uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.  
 
 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens 
Eerst en vooral houdt Degels Metal zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen 
van de verwerking te behandelen.  

     
   opslagbeperking  confidentiality 
 duidelijkheid doelbinding & juistheid integrity 
   gegevensminimalisatie  availability 
waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. 
 
 

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier 
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige 
manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft 
altijd het recht om deze toestemming in te trekken. 
 
Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de 
volgende redenen; 

     
 contract wettelijke vitaal algemeen gerechtvaardigd 
 uitvoeren bepaling belang belang belang 
 
 

Doel en rechtmatigheid 
Degels Metal zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het 
uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop / verkoop), een gerechtvaardigd belang (vb. direct 
marketing: nieuwsbrief), op basis van een uitdrukkelijke toestemming (inlezen e-ID, vb. in het kader 
van de aankoop van oude metalen en koperkabels), of volgens de wettelijke bepalingen (vb. 
verwerking gegevens eigen medewerkers). 
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Het spreekt voor zich dat Degels Metal alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige 
technische en organisatorische maatregelen genomen: Degels Metal voorziet o.a. de nodige fysieke 
beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, 
beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen. 
 
De door Degels Metal verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de 
doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. sociaal secretariaat, IT leverancier, 
webmaster, transporteur, consultants, onderaannemers, boekhouder, advocaat, …). Deze derde moet 
de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen 
doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen). U als betrokkene kunt ook een ontvanger 
zijn. 
 
Omdat Degels Metal u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief 
uitgestuurd naar onze klanten, dit als er een aankoop/verkoop gebeurd is. Het is echter op elk moment 
mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailing niet meer ontvangt.   
Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen 
bij het contactformulier op onze website. 
Indien Degels Metal om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor 
uw uitdrukkelijke toestemming vragen.  
 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie 
Degels Metal is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze 
eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen 
voor Degels Metal ? Contacteer ons: 
Verwerkingsverantwoordelijke  Degels Metal 
Contactgegevens  Jaagpad 4  -  8900 Ieper 
  +32 57 20 02 02 
Contactpersoon GDPR  info@degels.be  
 
De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze 
kunt u in desgewenst geval steeds contacteren. 
Toezichthoudende autoriteit  GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit 
Contactgegevens   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
      +32 (0)2 274 48 00 
     contact@apd-gba.be 
     www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
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Wij luisteren naar uw vragen 
U kunt bij Degels Metal als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken: 

     
 inzage                       rectificatie                                   wissen                                   beperking 

       
                    overdraagbaarheid                            bezwaar                   profilering weigeren 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in 
verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar te maken tegen 
de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren (Degels Metal gebruikt echter geen 
automatische besluitvorming). 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
Alle geschillen die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens, behoren uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper, het Belgisch recht 
is hierbij van toepassing. 
 

Cookies 
Wat zijn cookies?  
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Degels Metal en geplaatst op de 
harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons 
gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 
 

Waarom gebruiken we cookies? 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te 
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere 
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te 
optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op 
bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of 
opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze 
cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun 
doel. 

 
Soorten cookies 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of 
bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch 
noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 
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Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 
- cookie voor een commerciële popup bij het eerste bezoek aan de website 
- cookie voor de cookie-melding bij het eerste bezoek aan de website 
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de 
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen 
enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze 
derde partijen: Google Analytics cookies. 
 

Uw toestemming 
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. 
U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te 
wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de 
website geen gebruik kunt maken. 
 
 
Deze Privacy Notice is het laatst aangepast op 09/07/2018, maar kan in de toekomst nog aangepast 
worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document.  Elke belangrijke wijziging zal 
aangeduid zijn op onze website. 
 


