
Privacyverklaring FARLA MEDICAL versie 11/06/2018

FARLA MEDICAL hecht veel belang aan uw privacy.

Wij zijn zo vrij u hierbij te informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens

uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen, één en ander conform

de nieuwe wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, in het kort AVG of GDPR, dewelke

van kracht is sedert 25/05/2018.

1. Verantwoordelijken

FARLA MEDICAL (hierna FARLA) is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verzamelen en gebruiken

van uw persoonsgegevens.

FARLA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de KBO onder

nummer 0863.807.368, RPR Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 192.

De verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming van FARLA MEDICAL is David

Zalcberg, te contacteren op het adres 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 192, per email:

medical@farla.com of telefonisch op het nummer 03/285.95.81.

2. Gegevens die FARLA verwerkt

FARLA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u

deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die FARLA verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Beroep/specialisatie

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoon en/of GSM nummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Ondernemingsnummer

- BTW nummer

- Faxnummer

- Aankoophistoriek

mailto:medical@farla.com


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

FARLA verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens gelinkt aan gezondheid, biometrische gegevens,

genetische gegevens, gegevens over iemands sexueel gedrag of sexuele geaardheid, religieuze of

levensbeschouwelijke overtuigingen, ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of lidmaatschap

van een vakbond, strafrechtelijke veroordelingen.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt

FARLA beperkt in ieder geval het gebruik van uw persoonsgegevens tot het nodige om onze

verplichtingen na te komen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens onder meer gebruiken voor

volgende doeleinden:

- Verwerken van uw bestellingen

- Verwerken van verzoeken om informatie of vraag naar offertes

- Prospectie

- Publiciteit (o.a. versturen van catalogussen, aanbevelen interessante nieuwigheden of

promoties)

- Voor de facturatie en opvolging van betalingen

- Voor analyse van de resultaten van onze marketingactiviteiten en om het resultaat van onze

campagnes te meten

- Verwerken van uw sollicitatie

5. Rechtsgrond(en) van de verwerking van uw persoonsgegevens

FARLA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR):

(a) Met de toestemming van de klant

(b) Voor de uitvoering van de met de klant getroffen overeenkomst

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard

FARLA streeft ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de

doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Wij dienen ook rekening te houden met de

bewaringsplicht die de wet ons oplegt. In geen geval verkopen wij gegevens door aan derden.



7. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld

FARLA deelt uw persoonsgegevens met derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van

onze overeenkomst met u (o.m. verzenden van uw bestelling) en voor ons publiciteitssysteem.

FARLA kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Deze derden

hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening

en in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

FARLA doet al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals

de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

FARLA draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

8. Wat zijn uw rechten betreffende uw persoonsgegevens

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

- Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er

toegang toe heeft, waarom FARLA die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang

ze bewaard worden.

- Recht op inzage: u mag steeds de gegevens die FARLA van u heeft inkijken en een kopie van

uw persoonsgegevens bekomen.

- Recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te

passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.

- Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn

voor FARLA, permanent en volledig verwijderd worden.

- Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de

verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kan vragen om de persoonsgegevens waarover

wij beschikken naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen

- Recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met

de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen

verzetten.

- Recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de

toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.



Alle verzoeken tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoeken tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede

klachten of vragen kunnen gericht worden aan FARLA via e-mail: medical@farla.com aan de heer

David Zalcberg.

FARLA zal uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van

persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw

persoonsgegevens: per email commission@privacycommission.be of per post:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 (tel)

+32 (0)2 274.48.35 (fax)

9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

FARLA zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste

organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid bij FARLA kan u

opvragen via onze verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming David Zalcberg, te

contacteren op het adres 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 192, per email: medical@farla.com of

telefonisch op het nummer 03/285.95.81.

10. Wijziging privacyverklaring

Gelieve te noteren dat FARLA zich het recht voorbehoudt deze privacyverklaring te wijzigen. Deze

privacyverklaring betreft de versie van 11/06/2018.
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