F LU X E R B V B A

Privacyverklaring
Fluxer bvba, gevestigd in de Ovenstraat 29, B-8800 ROESELARE, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Ovenstraat 29, B-8800 ROESELARE +32 51 20 71 41

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fluxer bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
• Voor- en achternaam.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• Adresgegevens.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
• Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Fluxer bvba verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Kredietwaardigheidscheck
Bij Fluxer bvba is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit
mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw
kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder
uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens
alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Fluxer bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren
Fluxer bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Nadat je een product of dienst bij ons hebt afgenomen blijf je maximaal 4 jaar in ons
klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of
diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. Doe je mee aan een enquête, dan slaan we de
door jou achterlaten persoonsgegevens 3 jaar op voor analyse-doeleinden. De bewaartermijn
van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of
verzameld en van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5
jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met privacy@fluxer.be.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fluxer bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fluxer bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
privacy@fluxer.be.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele
beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen
SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief
gemonitord.
• Alle medewerkers van Fluxer bvba die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn
getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze
naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke
(inlog)gegevens te bemachtigen.

Welke rechten heeft u?
U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken
en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of
dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij
dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd
kunnen worden.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient
dit verzoek evenwel te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het
recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen
overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw
toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be
Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@celcius.be.
Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te
leggen.

Over deze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze
pagina worden aangegeven.
Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via
privacy@fluxer.be.

