PRIVACYBELEID
Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u te informeren over de
persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens
verwerken, met wie wij deze delen, alsook over uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens.
G.T. Oro bvba, hierna “Ginotti”, met vennootschapszetel te B-2018 ANTWERPEN,
Appelmansstraat 3, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.
De inhoud van de website wordt u alleen ter algemene informatie over de activiteiten van
Ginotti aangeboden. Niets op de website kan worden beschouwd als een aanbod van aan –
of verkoop of als aanbod van diensten.
Ginotti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, fouten of problemen ten
gevolge van het bezoeken van deze website of het gebruik van de geboden informatie,
direct of indirect. We nemen geen verantwoordelijkheid voor tijdelijke onbeschikbaarheid
van de site of technische pannes.
U dient er zich evenwel bewust van te zijn dat Ginotti niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft
u aan zonder enig voorbehoud het privacybeleid van Ginotti te aanvaarden.
Ginotti respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.
Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy Policy.
Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is
dan ook aanbevolen deze Privacy Policy bij elk bezoek te consulteren.
VERWERKING GEGEVENS:
Ginotti verzamelt en verwerkt gegevens die u haar persoonlijk verstrekt heeft, gegevens
die haar medegedeeld werden door uw lasthebber, of gegevens van contactpersonen die
haar werden bezorgd door haar leveranciers, dienstverleners of klanten. Het betreft
identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, taal, naam, voornaam, functie,
adres, rechtsvorm, bankrekeningnummer, ondernemingsnummer e-mailadres, nummer
van vaste of mobiele telefoonlijn, faxnummer, nationaliteit, kopie van identiteitskaart
en/of paspoort. Wij verwerken eveneens gegevens die nodig zijn om de ons toevertrouwde
opdrachten uit te voeren en waarvan de aard varieert naargelang de opdracht. Wanneer
persoonsgegevens worden overgemaakt van enige andere persoon als contactpersoon
voor de uitvoering van de opdracht die u ons toevertrouwt, verzoeken wij u deze persoon
op de hoogte te brengen van deze beleidsverklaring alvorens ons zijn/haar
persoonsgegevens te bezorgen.

DOELEINDEN:
De gegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van opdrachten die worden
toevertrouwd.
Al deze types van gegevensverwerking zijn toepassingen van artikel 6.1, a) Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 – ook bekend als GDPR –
(uw toestemming), 6.1,b) GDPR (uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór het
sluiten van een overeenkomst), 6.1,c) GDPR (voldoen aan een wettelijke verplichting) en
6.1, f) GDPR (wettelijke verplichting : om met u in contact te komen voor de uitvoering van
de overeenkomst of van onze opdracht).
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS:
Zij worden slechts aan derden overgemaakt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de opdracht. Deze derden kunnen leveranciers en dienstverleners zijn. Wij zien erop
toe, in de mate van het mogelijke, dat deze derden voldoende garanties bieden op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden door Ginotti niet
doorgestuurd buiten de EU. Indien de toevertrouwde opdracht dit vereist kan, enkel met
uw voorafgaande toestemming, gegevens naar de manufacturen in Zwitserland
doorgegeven worden.
BEWARING PERSOONSGEGEVENS:
Deze worden slechts bewaard voor de duur van de toevertrouwde opdracht en voldoende
lang op dat wij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen (o.m. boekhoudkundige
en fiscale verplichtingen).
De persoonsgegevens worden nooit verwerkt in de context van online verkoop en
marketing van goederen en diensten. Ginotti zal nooit de personengegevens verkopen,
noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel te beschikking stellen aan derden.
RECHTEN IVM PERSOONSGEGEVENS:
De persoon van wie Ginotti de gegevens verwerkt, heeft het recht te verzoeken om inzage
van zijn/haar persoonsgegevens, en rectificatie of wissing van onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens. De betrokkene heeft eveneens het recht om wissing van de hem/haar
betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien aan de voorwaarden uit artikel 17
GDPR is voldaan, of een beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens indien aan de
voorwaarden uit artikel 18 GDPR is voldaan. De persoon van wie Ginotti de gegevens
verwerkt, kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
wanneer aan de voorwaarden uit artikel 21 GDPR is voldaan. Tot slot heeft de betrokkene
het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In
België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

BEVEILIGING:
Alle personeelsleden bij Ginotti die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens
zijn gehouden tot zeer strikte vertrouwelijkheid.

COOKIE BELEID
Deze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer zijn
geplaatst. In het algemeen worden cookies gebruikt om informatie op te slaan voor het
verbeteren van de website en voor geanonimiseerde tracking data te geven aan derden
toepassingen zoals Google Analytics. U kunt echter de cookies op deze site en op anderen
uitschakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in
uw browser. We raden u aan het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen of een kijkje
te nemen op de website About Cookies, die begeleiding biedt voor alle moderne browsers.

