WEBSITE DISCLAIMER + PRIVACY (CONFORM GDPR)
Deze website is eigendom van RITS GBR BV
Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel:
Adres: Blokstraat 1 – 8980 Zonnebeke
Telefoon: 051 58 07 80 (algemeen) / 0475 83 76 69 (Marnik Rits) / 0476 99 91 48 (Franky Rits)
E-mail: info@ritsdrainage.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0886.717.283
RPR Gent afdeling Ieper
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
RITS GBR BV of rechthoudende derden.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
RITS GBR BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen
in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal RITS GBR BV de grootst
mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
RITS GBR BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou
vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de
site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RITS GBR BV geeft geen garanties voor de
goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website. RITS GBR BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van
een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan
hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het
plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring van de inhoud ervan. RITS GBR BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft
over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het betrokken arrondissement van het bedrijf bevoegd.
PRIVACYBELEID

Algemeen
Als klant heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens.
Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige
informatie omtrent het privacy beleid van RITS GBR BV te verstrekken. Ze licht toe hoe RITS GBR BV
uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.
RITS GBR BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten en
leveranciers.
Ofwel vragen we deze gegevens zelf op bij de betrokkene ofwel maakt u ons deze gegevens over
door het gebruik te maken van het contactformulier op de website.
Voor onze dienstverlening moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen:
-

identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …)
contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …)

RITS GBR BV verwerkt uw gegevens louter voor doeleinden van klanten- en leveranciersbeheer, het
beantwoorden van vragen, het kunnen opmaken van offertes, het kunnen uitvoeren van haar
prestaties en diensten, haar met u gesloten overeenkomst, met inbegrip van facturatie,...
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht
nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.
RITS GBR BV heeft alle passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw
persoonsgegevens. Op die manier wil RITS GBR BV vermijden dat onbevoegde personen toegang
verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.
Als vertrouwenspersoon deelt RITS GBR BV uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel
gebruik.
RITS GBR BV maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze
beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.
Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze
opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden
opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.
Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
-

Recht op inzage: u hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen.

-

Recht op rectificatie: indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al de inspanningen van
RITS GBR BV, onjuist of onvolledig zijn, kunt u RITS GBR BV vragen om deze aan te passen.

-

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): in welbepaalde gevallen geeft de
wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen

-

Recht op beperking van de verwerking: in welbepaalde gevallen kunt u vragen om de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

-

Recht op overdraagbaarheid: in bepaalde gevallen heeft u het recht dat de
persoonsgegevens die u RITS GBR BV hebt verstrekt aan u worden overgedragen of door RITS
GBR BV rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke,
op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

-

Recht van bezwaar

-

Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op
een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan
teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact
kunnen hebben op u

-

Recht om uw toestemming in te trekken

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen
met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar RITS GBR BV,
die de volgende contactgegevens heeft:
RITS GBR BV
De heer Franky Rits en de heer Marnik Rits
Blokstraat 1
8980 Zonnebeke
info@ritsdrainage.be
Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de
gegevensbeschermingsautoriteit
via
he
online
klachtenformulier
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen)
of
per
aangetekend schrijven naar:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
RITS GBR BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.
Uiteraard zal RITS GBR BV haar klanten hiervan op de hoogte stellen via haar website of via e-mail.

