G-Win Privacy verklaring
versie 20180501

Uw privacy is belangrijk voor ons!
G-Win doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen
alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons! Wij verwerken uw
persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als
natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. U vindt er ook hoe u uw rechten op privacy kan garanderen, hoe uw gegevens
verbeteren, uit ons bestand laten schappen.
Wie zijn we?
G-Win Comm V | Duivenstuk - 8531 Bavikhove | Tel: +32 56 49 92 84 | www.gwin.be | info@gwin.be | BE0837.145.236
Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet G-Win met uw gegevens?
Van alle onderstaande contactpersonen worden - indien gekend - volgende data bijgehouden:
Naam, voornaam, privé adres, privé mailadres, privé telefoonnummer en/of mobiel, alternatieve data, bv alternatief mailadres
informatie die u met ons wilt delen bv geboortedatum, geboorte van kinderen
Bedrijf, website, departement, gender, taal, functie, bedrijfstelefoon, mobiele telefoon, professioneel mailadres
De eenmaal verzamelde informatie blijft binnen onze data voor onbepaalde tijd en mogelijke wettelijke verplichte
termijnen/verjaringstermijnen die gelden, opgeslagen, ongeacht of de relatie tussen G-Win en uzelf en/of de organisatie die u
vertegenwoordigd al dan niet is stopgezet. U hebt te allen tijde recht om deze data te wijzigen/te laten schrappen.
1)

Personeelsleden/eigenaars/medewerkers van de G-Win klanten:
De gegevens worden verzameld bij contact name met G-Win
De klanten/prospecten moeten echter zelf melden ingeval een bepaalde medewerker hun onderneming heeft verlaten, zodat
G-Win op de hoogte is dat zijn persoonsgegevens niet meer gebruikt kunnen worden in het kader van de dienstverlening.
De grondslag: gerechtvaardigd belang, in het kader van uitvoering van de overeenkomst

2)

Personeelsleden/eigenaars/medewerkers van G-Win prospecten:
De gegevens worden verzameld na contact name.
De grondslag: gerechtvaardigd belang: precontractuele maatregelen die noodzakelijk voor het sluiten van het contract.

3)

Ontvangen informatie van derden die op u betrekking hebben.
G-Win ontvangt soms ook van derden informatie die op u betrekking heeft. G-Win kan deze informatie gebruiken om u te
contacteren voor prospectie en/of samenwerking.

4)

Contactpersonen van leveranciers (vb: ICT- partners, boekhouding, grondstoffen, enz):
De grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichtingen.

5)

Personen met wie G-Win in contact komt in het kader van haar activiteiten
Zoals bv medewerkers en bestuursleden van beroepsfederaties, stadsdiensten, perscontacten, andere stakeholders.
De grondslag: gerechtvaardigd belang In het kader van de activiteiten van G-Win teneinde geïnformeerd te blijven en/of zelf te
informeren.

6)

Personen die een naamkaartje of hun gegevens overhandigen/noteren tijdens een ontmoeting.
De grondslag: gerechtvaardigd belang

7)

Personen die G-Win zelf telefonisch, schriftelijk, digitaal contacteren
De grondslag: gerechtvaardigd belang

8)

Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen
G-Win verwerkt soms publieke gegevens: (enkele voorbeelden hieronder)
•
Gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een
vennootschap,
•
Gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, ...
•
Gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw regio of omdat ze in de pers
verschenen zijn.
•
Gegevens zichtbaar op de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon
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9)

Personen die de website bezoeken
Bepaalde gegevens op basis van cookies die worden geplaatst.
Meer over de G-Win cookieverklaring hieronder
Wat zijn cookies?
•
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt
of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek
aan de online-dienst of bij volgende bezoeken.
•
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers
van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.
•
Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al
geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Welke cookies gebruikt onze website?
•
De G-Win website gebruikt zelf geen cookies.
•
Derde-partij-cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij (bv YouTube, Twitter,
Facebook, LinkedIn, ...). Derde -partij-cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik
van onze website aan derden verzonden wordt. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover
op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Twitter, Google, Youtube, LinkedIn,... Let op dat deze verklaringen
regelmatig kunnen wijzigen.

Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?
1)

U kunt uw gegevens inkijken door u op uw recht op inzage te beroepen.
G-Win zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.
G-Win kan u nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (bv ras, etnische
afkomst, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid, ...)

2)

U kunt uw gegevens laten verbeteren
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of
vervolledigen.

3)

U kunt uw gegevens laten verwijderen
Indien u van mening bent dat G-Win bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een
correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit gebeurt binnen de 5 werkdagen (met
uitzondering van de G-Win verlofperiodes)
In ieder geval is G-Win gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt.

4)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde.
Indien u dit wenst, kan u aan G-Win vragen om de gegevens die u zelf aan G-Win verstrekte aan u of rechtstreeks aan een derde over
te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit wordt geval
per geval onderzocht.

5)

U kunt uw toestemming intrekken.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. G-Win zal dan uw persoonsgegevens verwijderen.

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met G-Win via info@gwin.be
en specifieer duidelijk welk recht u wilt uitoefenen.
Voor inhoudelijke vragen over deze GDPR-policy van G-Win kan u zich richten tot Info@gwin.be
U kunt op ieder ogenblik een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat G-Win uw rechten zoals hierin
opgenomen, niet naleeft: commission@privacycommission.be
Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geen statisch document, daarom vermeldt hij ook een versiedatum.
Deze privacyverklaring kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan
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