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Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke 

samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, offerteaanvraag, met 

DEVAPLUS, alsook bij het gebruik van de website. 

DEVAPLUS behoudt zich het recht de privacyverklaring bij te werken. Wijzigingen 

zijn steeds consulteerbaar op onze website en kunnen eveneens bij ons 

opgevraagd worden. 

 
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE 
PERSOONSGEGEVENS 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is DEVAPLUS 

R&C, met zetel te 9230 WETTEREN, Bellevoorde 1, met ondernemings-nummer 

0429.696.736. 

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u 

verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u 

heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.  

We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals 

beschreven in deze privacyverklaring. 

Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze 

diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met 

onderhavige privacyverklaring. 

 
DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

Wanneer u klant of leverancier bent van DEVAPLUS worden uw persoons-

gegevens opgeslagen en gebruikt voor communicatie rond prijsvragen, offertes, 

bestellingen, leveringen, facturen en andere communicaties gelinkt aan verkoop 

en/of aankoop. 

Wanneer u zich als niet-klant/-leverancier informatie aanvraagt via de website, 

via email, telefonisch of bij een bezoek vragen wij uw persoonsgegevens om uw 

(aan)vraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens kunnen opgenomen 

worden in onze database.  
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Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst, de 

afhandeling van een bestelling, en om elke andere samenwerking in goede banen 

te leiden, in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare 

gegevens. Wij gebruiken de volgende informatie voor de in deze privacy-

verklaring genoemde doelen: 

▪ Naam 

▪ Adres 

▪ Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer 

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben 

gevraagd. 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van 

toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken 

(zie verder “uw rechten als individu”). 

 
ONTVANGER VAN GEGEVENS 
 

Onze accountant zal uw persoonsgegevens ontvangen voor de verwerking van 

onze boekhouding (indien u een klant of leverancier bent) en het sociaal 

secretariaat voor de verwerking van de lonen (indien u een personeelslid bent). 

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om een goed beheer van de website 

en van haar informaticasysteem te verzekeren. Wij kunnen de persoonsgegevens 

doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen 

initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die 

inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, 

of om de rechten of de goederen van DEVAPLUS, van haar klanten, van haar 

website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.  

 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit 

kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft DEVAPLUS procedures op 

het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben 

zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.  

Uw gegevens worden centraal bewaard en zijn beveiligd tegen misbruik, 

verspreiding en diefstal. We gebruiken de informatie enkel intern en geven ze 

uitsluitend door aan derden in functie van de optimalisatie van onze 

dienstverlening. Ook verkopen we uw gegevens helemaal niet. 
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In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde 

toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn,  zal 

u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt 

worden bij de Privacycommissie. 

 
BEWARINGSTERMIJN 
 
Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die 

noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het 

gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 
UW RECHTEN ALS INDIVIDU 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die door DEVAPLUS verwerkt worden, heeft u 
een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht. 

▪ U KAN UW GEGEVENS INKIJKEN 

U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit 
wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben. 

▪ U KAN UW GEGEVENS LATEN VERBETEREN 

In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het 
recht te vragen om deze gegevens aan te passen. 

▪ U KAN UW GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN 

Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen 
deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is 
voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. 

▪ U KAN VRAGEN UW GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN EEN DERDE PARTIJ 

U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan DEVAPLUS heeft verstrekt, 
bij ons op te vragen of aan ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij. 
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▪ U KAN ZICH VERZETTEN TEGEN EEN BEPAALD GEBRUIK VAN UW GEGEVENS 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik 
van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking 
nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te 
kunnen nakomen. 

 
CONTACT EN KLACHTEN 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt 

u steeds bij ons terecht via e-mail: info@devaplus.be. 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door DEVAPLUS heeft u het recht 

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 
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