
Privacy (version française à partir de page 3) 

GURICKX LG Bvba beschouwt privacy als een belangrijke zaak. Dit privacy- en cookie-beleid 

geeft een overzicht van het soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen wanneer u onze 

website en/of pagina's daarvan bezoekt. Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke 

gegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en andere persoonlijke identificatie-

informatie die u mogelijk opgeeft door uw gebruik van de website, evenals op andere gegevens 

die we verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van de website. 

Uw gebruik van de website valt onder dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op de 

website. U vindt een permanente link naar deze documenten in de voettekst van de website. 

Door het accepteren van dit privacybeleid geeft u GURICKX LG Bvba uw gratis, uitdrukkelijke en 

ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de 

doelstellingen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. 

Verwerkingsdoeleinden 

GURICKX LG BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en 

orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen 

van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).  

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a,b,c en f van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de 

persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met partners, leveranciers of andere 

aangestelden van GURICK LG Bvba  wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is 

voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met 

betrekking tot producten, diensten, enz. GURICKX LG BVBA garandeert dat deze ontvangers de 

nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de 

persoonsgegevens. Deze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw 

persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële 

informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet 

langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de 

persoonsgegevens stop te laten zetten. 

Bewaarperiode 



De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn 

die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van 

boekhouding).  

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 

persoonsgegevens  

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) 

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten 

beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op 

basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en 

machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te 

laten doorsturen naar een andere vennootschap.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GURICKX LG BVBA en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar katty.lemmens@gurickx.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 

uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 

vier weken, op uw verzoek. 

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn 

persoonsgegevens met het oog op direct marketing.  

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - 

commission@privacycommission.be). 

 

mailto:commission@privacycommission.be


GURICKX LG BVBA traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration 

relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de remarques 

concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser à 

Katty.lemmens@gurickx.be 

Finalités du traitement 

GURICKX LG BVBA collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la 

clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes/livraisons, 

facturation, suivi de la solvabilité et marketing et envoi de publicité personnalisée). 

Fondement(s) juridique(s) du traitement 

Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de l’article 6.1. a,b, c et f. du Règlement général 

pour la protection des données. 

Transmission à des tiers 

Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, les données à caractère personnel du client 

seront partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés qui sont directement ou 

indirectement liées à GURICKX LG BVBA ou à tout autre partenaire de GURICKX LG BVBA. 

GURICKX LG BVBA garantit que ces bénéficiaires prendront les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires pour protéger les données à caractère personnel. 

Délai de conservation 

Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le 

délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité). 

Droit de consultation, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de transmissibilité de 

données à caractère personnel 

Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier 

si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au 

traitement des données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1 (f), y compris le 

profilage sur la base de ces dispositions. 

Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de 

ses données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre 

société. 

Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client : 

- d’adapter lui-même les paramètres de son compte client ; et/ou 

- d’envoyer un e-mail à l’adresse e-mail suivante : katty.lemmens@gurickx.be.  

Marketing direct 

Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des 

fins de marketing direct. 

Plainte 

Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la 

Presse 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be). 
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