PRIVACY VERKLARING
Netpulse NV hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van uw
persoonsgegevens. Daarom trachten we hierbij heldere en transparante informatie te
geven over welke gegevens we verzamelen, hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Netpulse NV houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regel-geving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevens-bescherming (Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :
•

•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze privacyverklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
passende organisatorische en/of technische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Netpulse NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens :
Netpulse NV
Molenstraat 65
2840 Reet
eric@netpulse.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, prospecten,
werknemers, leveranciers, alle andere personen of bedrijven die belangstelling tonen
of toonden voor onze diensten of producten of voor de diensten of producten van
klanten waarvan wij website componenten die persoonsgegevens capteren hosten
(e-business contracten).
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Netpulse NV verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden :
•
•
•
•
•
•

Offerte administratie (toestemming)
Klantenadminstratie (contractuele grond)
Klantenbevragingen (toestemming) en loyalty acties (gerechtvaardigd belang)
Delen van foto’s en ander beeldmateriaal op de website en sociale media van
Netpulse NV of andere digitale of papieren dragers ter promotie van onze
diensten (gerechtvaardigd belang)
Direct marketing communicatie (toestemming)
Het uitvoeren van onze e-business contracten met klanten zoals:
o Contactformulieren op gehoste websites van klanten
o Webshop hosting
o Online geboortelijsten of gelijkaardige verlanglijsten
o Emailcommunicatie verzendmodule

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ID gegevens bedrijven: bedrijfsnaam, adres, BTW nummer, email,
telefoonnummer, fax
ID gegevens contactpersonen bij bedrijven: naam, email, telefoonnummer
ID gegevens fysieke personen: naam, adres, telefoonnummer, email
offertehistoriek, bestelhistoriek, facturatiehistoriek, betalingshistoriek
direct marketing optinhistoriek en campagnehistoriek
digitale foto's en ander beeldmateriaal
specifiek voor geboortelijsten en andere verlanglijsten in onze e-business
contracten:
logingegevens
ID gegevens minderjarigen: naam, geboortedatum

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op
verschillende wijzen (o.a. invul- en contactformulieren op onze website,
persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, enz…).
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de
informatie die wij ontvangen in het kader van de uitvoering van onze e-business
contracten.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Verantwoordelijkheden van onze e-business contract klanten
Indien Netpulse in opdracht van uw e-business contract persoonsgevens van uw
klanten, prospecten of andere van uw relaties capteert, dan heeft u daarbij de
volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

•

je moet de eindgebruikers adequaat informeren dat Netpulse NV door hun
gebruik van de website hun persoonsgegevens zal verwerken;
je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen
vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan Netpulse om te
worden verwerkt in het kader van onze e-business dienstverlening
je moet de eindgebruikers adequaat informeren over de toepasselijkheid van
dit privacybeleid, met name wat betreft de privacy-rechten en hoe die kunnen
worden uitgeoefend;
je mag geen persoonsgegevens verzamelen die strijdig zijn met de geldende
privacywetgeving, noch op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de
gecapteerde persoonsgegevens;
je moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de
eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.
je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan
resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving
je moet naar eigen inschatting en vermogen aangepaste technische en
organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te
beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen
onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing,
onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of
openbaarmaking;

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om beroep
te kunnen doen op de dienstverlening van Netpulse NV of op deze van onze klanten
waarvoor wij een e-business contract uitvoeren, met uitzondering van
contactgegevens voor direct marketingdoeleinden, klantenbevragingen of loyalty
acties waarvoor steeds uw toestemming vereist is.
Specifiek voor werknemers van Netpulse zullen wij ook beeldmateriaal waarop u
duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht enkel publiek beschikbaar maken op
onze website of social mediakanalen mits uw toestemming.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

•
•
•

Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud - binnen Europa (Google en
Microsoft)
Nucleus NV en combell NV(DNS)
Xolphin bv (SSL certificaten, security audits)

Deze partijen voldoen ook aan de Europese privacyregelgeving.

Verstrekking aan derden – ontvangers
Wij delen geen persoonsgegevens met andere derde partijen tenzij dit wettelijk
verplicht en/of toegestaan is (bijv. juridische diensten) of wanneer je ons hier
uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde
ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking ervan.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde
partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële
doeleinden.
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte. Wanneer persoonsgegevens verkregen in het kader van de
uitvoering van e-business contracten worden doorgegeven aan landen buiten de
Europese Economische Ruimte dan zal hiervoor eerst schriftelijke toestemming
gevraagd worden aan de klant waarmee het e-business contract werd afgesloten. In
voorkomend geval zullen de persoonsgegevens beschermd worden door specifieke
contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese
privacy regelgeving.
Bewaartermijn
Netpulse NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van
boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Netpulse NV verbindt er zich toe de gegevens niet langer te bewaren dan 10 jaar
jaar na beëindiging van de zakelijke relatie of langer indien zij als bewijs dienen van
niet-afgeronde juridische geschillen.
Specifiek voor persoonsgegevens beheerd in het kader van e-business contracten
zullen de gegevens op een veilige en zorgvulidge manier vernietigd worden bij het
beëindigen van de verwerkersovereenkomst, tenzij de op de verwerker toepasselijke
wetgeving verbiedt alle of een gedeelte van de persoonsgegevens te vernietigen. In
dat geval garandeert Netpulse NV de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te
respecteren en de persoonsgegevens niet actief te verwerken.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of
openbaarmaking.
Zo hebben wij volgende maatregelen genomen:
Technische beveiligingsmaatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Up to date virusscan
Beveiligings smartphones medewerkers
Unieke logincode en wachtwoord (met regelmatige wachtwoordwijzigingen)
Encryptie van email medewerkers over service layer (TLS of gelijkaardige)
Ge-encrypteerde externe harde schijven (bitlocker of gelijkaardige beveiliging)
Ge-encrypteerde laptopschijven (bitlocker of gelijkaardige beveiliging)
Alarmsysteem met alarmcentrale op gebouwen van Netpulse NV
Datacenter met beveiligde toegang
Geen documenten of data op privé laptop

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:
•
•
•
•
•

Clean desk policy
Alarmsysteem policy
Compute lock policy
Oude documenten op juiste manier vernietigen
Zorgvuldig gebruik van externe harde schijven

Tevens voorzien wij de nodige backups om bij een fysiek of technisch incident de
beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.
Mocht zich er een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt
u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking
hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of
onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw
verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft
tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te
stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde
persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht van verzet tegen het
gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en publieke
publicatie van beeldmateriaal waarop u duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring, kan u ons contacteren om uw
rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de
uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
agd-gda@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Netpulse NV kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze
wijzigingen zullen we steeds een aankondiging doen.

