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Privacybeleid  
 
1. WIE VERWERKT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

 
BE.WAN, met maatschappelijke zetel gevestigd in Avenue des Dauphins 13, 1410 Waterloo, 
BELGIUM en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 
BE0469.203.054 (hierna BE.WAN) hecht veel belang aan de bescherming van de gegevens 
van persoonlijke aard van de gebruikers van haar website www.businesscentral.bewan.be en 
aan die van haar klanten en contactpersonen.  
 
Overeenkomstig de Europese algemene verordening inzake de bescherming van gegevens 
van persoonlijke aard nr. 2016/679, treedt BE.WAN op als verantwoordelijke voor het 
verwerken van gegevens van persoonlijke aard die aan het bedrijf worden meegedeeld. 
BE.WAN ziet er dus op toe om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen 
om deze gegevens te beschermen.  
 
2. OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?  

 
De gegevens van persoonlijke aard die worden ingezameld en verwerkt door BE.WAN kunnen 
variëren naargelang de gevallen: naam, voornaam, beroep, woonplaats, contactgegevens, 
bankrekeningnummer, beelden, gegevens betreffende de bestellingen die werden geplaatst 
bij BE.WAN desgevallend inclusief deze betreffende het beheer van eventuele geschillen, 
datgene waarmee de desbetreffende persoon uitdrukkelijk instemt. 
 
3. VOOR WELKE FINALITEIT?  

 
De verwerking van deze gegevens is nodig om BE.WAN naargelang de desbetreffende 
gevallen in staat te stellen om: 
(i) gevolg te geven aan de contactaanvragen en/of aanbestedingen die het krijgt,  
(ii) de nieuwsbrief en/of alle andere informatie te versturen betreffende de activiteiten van 
BE.WAN, 
(iii) de activiteiten van BE.WAN te promoten, 
(iv) de overeenkomst uit te voeren waarin de desbetreffende persoon partij is of om de 
precontractuele maatregelen uit te voeren die werden genomen op zijn verzoek, en om 
zodoende meer specifiek in te staan voor het beheer van de klanten, de facturatie en de 
inning. In dit geval zullen de overeenkomstige gegevens bewaard worden tijdens de volledige 
duur van de uitvoering van de overeenkomst, en ook overeenkomstig de toepasselijke 
wettelijke verjaringstermijnen. 
 
Met uitzondering van de specifieke bewaartijden die hierboven worden beoogd, zullen deze 
gegevens zo lang worden bewaard als de betrokken personen zich daar niet tegen verzetten.  
 
4. OVER WELKE RECHTEN BESCHIKKEN DE DESBETREFFENDE NATUURLIJKE 

PERSONEN?  

 
Elke desbetreffende natuurlijke persoon kan gratis zijn wettelijke toegangs- en 
verbeteringsrechten uitoefenen. Het is ook mogelijk om te vragen dat de gegevens die onjuist, 
onvolledig of niet relevant zijn of die de verwerking beperken, zouden worden verbeterd, en 
zelfs worden gewist. Het is ook mogelijk om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn 
gegevens van persoonlijke aard voor direct marketingdoeleinden. In bepaalde gevallen is het 
ten slotte mogelijk om de gegevens van persoonlijke aard te ontvangen die werden bezorgd 
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aan BE.WAN in een gestructureerd formaat, dat courant wordt gebruikt en dat leesbaar is 
door een machine, en om deze gegevens door te geven aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke. 
 
Om een van deze rechten uit te oefenen moet men een schriftelijk, getekend en gedateerd 
verzoekschrift sturen met daarbij een recto-verso-kopie van zijn identiteitskaart, verstuurd via 
een gewone zending naar BE.WAN of via e-mail naar privacy@bewan.be. Indien het gaat om 
een elektronische identiteitskaart, dan moet men ook een officieel bewijs van zijn woonplaats 
toevoegen.  
 
Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht om een klacht in te dienen bij 
de bevoegde gegevensbescherming overheid (bv.: in Frankrijk, de CNIL). 
 
5. AAN WIE KUNNEN DEZE GEGEVENS DOORGEGEVEN WORDEN? 

 
De gegevens van persoonlijke aard worden naargelang de desbetreffende gevallen 
meegedeeld:  

(i) Aan de betrokken personen zelf; 
(ii) Aan de fiscale en sociale administraties, voor zover dit nodig is voor het naleven 

van de fiscale en sociale verplichtingen van BE.WAN,  
(iii) Aan de onderaannemers van BE.WAN, naar het voorbeeld van een 

informaticadienstverlener, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun 
respectieve opdrachten.   
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