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PRIVACYVERKLARING
Beste,
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rond de privacy in werking getreden, en zal ook KENIS
SERVICE aan de nieuwe GDPR-regelgeving voldoen.
Wij hebben reeds samengewerkt zo beschikken we over een aantal gegevens : firmanaam, adres,
telefoonnummer, faxnummer, contactpersonen met bijhorende gsmnummer en emailadres, algemeen
emailadres, website, IBAN nummer en BIC code.
De persoonsgegevens die KENIS SERVICE verwerkt bevatten geen gevoelige persoonsgegevens.
Deze gegevens ontvangen wij bovendien rechtstreeks van de betrokkenen. Er wordt geen informatie
bekomen van derden.
De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (verstrekken
van diensten en het opstellen van bijhorende facturatie).
Daarnaast behoudt KENIS SERVICE zich tevens het recht voor om uw gegevens ook te gebruiken
met het oog op directe marketing, bv. door het verzenden van algemene nieuwsbrieven, het overmaken
van productinfo en aankondigingen, waarbij KENIS SERVICE zich beroept op haar gerechtvaardigd
commercieel belang inzake. Moest u zulke berichten niet (meer) willen ontvangen, volstaat een
eenvoudig bericht naar an.cools@kenisservice.be.
Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte termijnen en zolang wij het nodig
achten om U een vlotte service te kunnen geven.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden voor zover dit nodig is voor het verstrekken van
een dienst of levering aan de klanten (bv. aan leverancier, onderaannemer, etc.). Buiten wat hierboven
vermeld staat, zullen persoonsgegevens enkel worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht zou
zijn of hiervoor uitdrukkelijk toestemming is bekomen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KENIS SERVICE en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij KENIS SERVICE een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U beschikt tevens over het recht om vergeten te worden.
U kan zich steeds beroepen op uw rechten in verband met verstrekte persoonsgegevens door een
bericht te sturen naar an.cools@kenisservice.be. Uiteraard zullen, behoudens wettelijke verplichtingen
of gerechtvaardigd belang, de persoonsgegevens worden aangepast of verwijderd, naar aanleiding van
dit verzoek.
U beschikt ten slotte tevens over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, hetzij de privacy commissie.
Indien u hieromtrent bepaalde vragen zou hebben, kan u contact opnemen met de
verwerkingsverantwoordelijke, met name mevrouw An Cools, an.cools@kenisservice.be of
telefonisch 03 541 32 13.
Vriendelijke groeten,
Kenis Service bvba
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