Privacyverklaring
ICORDA NV, gevestigd te 9030 Gent, Brugsevaart 32, kan persoonsgegevens verwerken zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens
ICORDA NV
Brugsevaart
9030 Gent
info@icorda.be
0032 9 227 66 76
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Persoonsgegevens die wij verwerken
ICORDA kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ICORDA kan uw persoonsgegevens verwerken voor o.a. de volgende doelen:
- Het vervullen van diensten of het afleveren van diensten of goederen
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Analyse van bezoekersgedrag op onze website
De verwerking van deze gegevens is toegelaten volgens de verordening (EU) nr. 2016/679.
Het eventueel verstrekken van gegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekte gegevens
kunnen noodzakelijk zijn om een overeenkomst te sluiten, zonder dewelke de overeenkomst niet gesloten kan
worden.
Geautomatiseerde besluitvorming
ICORDA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke
gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bewaartermijn
ICORDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
ICORDA deelt uw gegevens in principe niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ICORDA blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Rechten
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 ICORDA 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. De intrekking van de eventuele
toestemming kan geen afbreuk doen aan het recht dat de reeds verzamelde gegevens gebruikt werden. 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 schriftelijk en
ondertekend te versturen naar onze bedrijfszetel. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. ICORDA wil u
er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ICORDA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@icorda.be

