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1. Definities
– Platform: de website van www.acquisitiebelgie.com en alle ondergeschikte pagina’s;
– Bezoeker: persoon die de website bezoekt;

2. Algemeen
Acquisitie België is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website.
Acquisitie België leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998
alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de
elektronische economie”.
Acquisitie Belgie stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
•

IP-adres;

•

herkomst;

•

zoektermen;

•

contactgegevens.

•

E-mailadress

Acquisite België kan gegevens van je op verschillende manieren vergaren:
•

door gebruik van cookies;

•

door, in opvolging van contacten die je met Acquisitie Belgie via deze site hebt gelegd, om nadere
informatie te vragen;

•

bij het invullen, delen en doorsturen van gegevens op jouw initiatief die je deelt met andere
gebruikers op onze sites.

4. Doeleinden van de verwerking
Acquisitie België zal de bij je vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden
gebruiken:
-

Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling.

-

Maken van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

-

Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven gerichte aanbiedingen.

-

Informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde
diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

5. Direct marketing
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een
bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).
Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren
en/of elektronische vorm, kan Acquisitie Belgie jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing
en ander materiaal.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld
op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

6. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie
van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie.

7. Jouw rechten
Je beschikt over de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:
•

Recht van toegang en inzage: Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw
persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

•

Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet
mee te delen aan Acquisitie België. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw

persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van
mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet
leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.
•

Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te
verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk
geval hoef je geen redenen op te geven.

•

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw
voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail
naar info@acquisitiebelgie.com, .

8. Toegang door derden
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan
onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

9. Cookies
1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Acquisitie België en geplaatst op de harde
schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen
worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan het Platform.
2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te
optimaliseren.
3. Soorten cookies
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of
bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch
noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Acquisitie België gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor jouw voorafgaande
toestemming niet noodzakelijk is:
•

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies
van de website te gebruiken.

•

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door jouw keuzes te
herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Acquisite België gebruikt daarnaast ook volgende cookies waarvoor wij jouw voorafgaande toestemming
wel vragen:
•

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal
bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken
o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze
website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je sites
of apps van onze partners gebruikt ).

•

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan
sturen. Onze websites gebruiken o.m. DoubleClick (verzamelt gegevens over het bekijken van
pagina’s en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem
tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account).

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele
invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

