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De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG of in het Engels GDPR) hee8 als doel de privacy van de 
burgers beter te beschermen. In dit tabblad beschrijven we hoe we de gegevens verwerken die we bij 
uw bezoek aan onze website verkrijgen. 

Wij zijn verplicht u, als betrokkene van wie wij de persoonsgegevens verwerken, te informeren over wat 
volgt. 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De verwerkingsverantwoordelijke is CROMARBO NV. 
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen in de Rue des Chapelles 58 te 5080 Rhisnes, België, en zijn 
ondernemingsnummer is BE 0406.054.866. 

Als u vragen hee8 over de bescherming van persoonsgegevens, kan u zich schri8elijk tot Cromarbo 
wenden op het bovenstaande adres. 

2. (TRACKING) COOKIES 

Lees onze informaLe over het gebruik van cookies. 

3. DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wanneer u de website van Cromarbo bezoekt, dient u een aantal persoonsgegevens te verstrekken, die 
bedoeld zijn om: 

• het publiek in te lichten over de ac2viteiten van de organisa2e, of 

• te communiceren over de aangeboden diensten en producten, of 

• een contactbestand aan te maken om u op de hoogte te houden wanneer u uw 
toestemming zou hebben gegeven. 

In het formulier zijn de gegevens met een asterisk (*) verplicht. Indien u deze velden niet invult, kunnen 
wij u uw vraag niet beantwoorden. 

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS EN VAN WIE? 

Cromarbo verwerkt de persoonsgegevens die de betrokkene zelf hee8 meegedeeld. 
De gegevens worden alleen verwerkt indien deze verwerking nodig is voor de in punt 2 vermelde 
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doeleinden. 
De persoonsgegevens worden niet doorgezonden aan derde landen of internaLonale organisaLes. 

5. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS 

OvereenkomsLg wat voorafgaat, en tenzij persoonsgegevens moeten worden meegedeeld aan 
organisaLes of enLteiten die als derde dienstverleners voor rekening en onder toezicht van de 
verantwoordelijke voor de voornoemde doeleinden moeten optreden, zal Cromarbo de in dat verband 
verzamelde persoonsgegevens niet doorzenden, en ze evenmin verkopen, verhuren of uitwisselen met 
eender welke organisaLe of enLteit, tenzij u daar vooraf van op de hoogte bent gebracht en u 
uitdrukkelijk uw toestemming hee8 gegeven. 

Cromarbo doet een beroep op derde dienstverleners voor onder meer het beheer van zijn website (IT-
providers, Webmaster, ...) 

Cromarbo kan alle nodige maatregelen nemen om een goed beheer van de website en van zijn 
informaLcasysteem te waarborgen. 

De organisaLe kan de persoonsgegevens op verzoek van elke weSelijk bevoegde instanLe of op eigen 
iniLaLef doorzenden, indien ze te goeder trouw meent dat het doorzenden van deze gegevens nodig is 
om de wet- of regelgeving na te leven of om de rechten of goederen van de organisaLe, van haar klanten, 
van haar website en/of van uzelf te verdedigen en/of te beschermen. 

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Om, voor zover mogelijk, elke ongeoorloofde toegang tot de verzamelde persoonsgegevens te beleSen, 
hee8 Cromarbo procedures inzake veiligheid en organisaLe uitgewerkt. Deze procedures betreffen zowel 
de verzameling als de bewaring van deze gegevens. 

Ze gelden eveneens voor alle toeleveranciers waarop de organisaLe een beroep doet. 

7. BEWARINGSDUUR 

Zodra de voornoemde gegevens vervallen zijn, worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere 
geldende wetgeving in een langere bewaringsduur voorziet. 

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

U hee8 een recht op inzage, desgevallend een recht op recLficaLe, een recht om bezwaar te maken (voor 
commerciële doeleinden) en een recht op wissing (‘recht op vergetelheid’). 

U kan deze rechten uitoefenen door u tot Cromarbo te wenden op het volgende adres: 

CROMARBO NV, Rue des Chapelles 58 in 5080 Rhisnes. 
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9. KLACHTEN 

U kan een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Persstraat 35 
1000 Bruxelles 

Tel.: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 

URL: hSps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger 

 


