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PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING –  PROFIEL RECLAMEBUREAU

Laatste update op 24/05/2018.
De website www.profiel.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:
PROFIEL RECLAMEBUREAU (hierna “PROFIEL”, “Wij” en “Ons”)
Bergweidestraat 18, 3730 Hoeselt
België
BE 0882.638.137
Telefoon: +32 (0)89 51 52 49

BIJ PROFIEL HECHTEN WE WAARDE AAN UW PRIVACY. 

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk 
dat u zich op onze website op uw gemak voelt. We willen u daarom op 
een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw 
persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw medisch dossier.

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Via deze Privacyverklaring geven we u een inkijk over welke informatie 
we over u hebben verzameld. Van zodra u onze website bezoekt en 
beroep doet op onze dienstverlening, dan deelt u onvermijdelijk per-
soonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, geboortedatum, 
adres, contactgegevens, IP adres.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om u als natuur-
lijke persoon te gaan identificeren. U bent identificeerbaar van zodra 
we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer 
persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

We beloven dat we uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke 
grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 
2016/679).

2. BIJ WIE KOMEN JOUW PERSOONSGEGEVENS TERECHT?

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

PROFIEL is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit 
betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens 
worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens 
verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen 
verwerken.

2.2. VERWERKER(S)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gege-
vensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke per-
soon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of 
in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt 
steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
PROFIEL doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld 
 voor marketingdoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld 
 voor hostingdoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld 
 voor administratieve doeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld 
 voor communicatiedoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld 
 voor beveiligingsdoeleinden

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe ver-
plicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te 
verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst 
afgesloten.

3. WELKE DATA VERZAMELEN WIJ?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig 
hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken 
(zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

• Persoonlijke identificatiegegevens 
 (naam, voornaam en bedrijf/organisatie)
• Contactgegevens (e-mailadres)
• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van 
onze Website of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. 
Andere persoonsgegevens kunnen nog altijd op een later tijdstip wor-
den verzameld.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website 
te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, 
om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om 
eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Vragen 
omtrent ons cookiebeleid? Neem het dan zeker door op onze Website.

4. WAAROM HEBBEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en 
persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate u intensiever ge-
bruik maakt van onze Website en onze dienst- en zorgverlening zullen 
we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om 
bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annu-
leren als uw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van 
onze Website en de daarbij horende dienst- en zorgverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende  
welbepaalde doeleinden:

• Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, 
 facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking 
 en het versturen van nieuwsbrieven.

Als u onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verza-
melen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig 
om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: 
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vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke 
pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt, verklaart 
u uw akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden 
zoals hierboven omschreven.

U kiest steeds zelf of u persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier 
heeft u dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens on-
volledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde 
verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen 
PROFIEL. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgege-
vens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, 
behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming 
heeft gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 
3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens 
verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig heb-
ben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht 
tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

7. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

7.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doelein-
den, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt 
op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 RECHT OP INZAGE

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren 
we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden 
en wat we met die informatie doen. Recht op inzage is kosteloos.

7.3 RECHT OP VERWIJDERING

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te be-
komen, in volgende gevallen:

• Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben 
 voor de vooropgestelde doeleinden

• Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw 
 persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere 
 wettelijke grondslag is die het verwerken van uw 
 persoonsgegevens toestaat

• Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar heeft ingediend 
 tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

• Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze 
 verwerkt worden

• Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen 
 op basis van een wettelijke verplichting.

Let op: in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan uw persoons-
gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou u mis-
schien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. 

7.4 RECHT OP CORRECTIE

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou 
zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde per-
soonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer 
up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5 RECHT OP BEPERKING

In sommige gevallen heeft u het recht om te vragen dat we de ver-
werking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld 
wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de 
gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of 
gedurende de tijd noodzakelijk voor PROFIEL om vast te stellen dat u 
geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 RECHT OP BEZWAAR

U hebt het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de ver-
werking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, 
profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitie-
me belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken 
tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn 
die primeren op uw recht om u te verzetten.

7.7 RECHT OP DATAPORTABILITEIT

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt 
in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast 
mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdra-
gen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch 
onmogelijk is.

7.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trek-
ken, bijvoorbeeld wanneer u die toestemming hebt gegeven voor direct 
marketing of profileringsdoeleinden.

8. HOE KAN U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan u een 
schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar PRO-
FIEL, Bergweidestraat 18, 3730 Hoeselt. We beloven ten laatste 1 maand 
nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

9. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

9.1 PRIVACY COMMISSIE

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoons-
gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de 
website van de privacy commissie: https://www.privacycommission.be


