Privacy statement voor onze Sealtec AR applicatie – hierna gerefereerd als App –
Van kracht vanaf December 2019
SEALTEC neemt bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Vandaar dat we uw persoonlijke
data als confidentiële informatie behandelen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Onze App kan enkele persoonlijke gegevens verwerken. Dit betreft persoonlijke data die gebruikt
kan worden om u te identificeren. Deze verklaring inzake gegevensbescherming verklaart welke data
we collecteren en voor welk doel dat gebeurt.
Wij willen u hierbij aangeven dat de overdracht van gegevens via internet en het telefoonnetwerk
gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen
tegen toegang van derden.
1. Informatie over de verantwoordelijke partij (refererend naar de
“verwerkingsverantwoordelijke ” in de AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke van deze App is:
Sealtec Waterproofing bvba
Butschovestraat 30
B-3384 Glabbeek
België
Telefoon: +32 16 197160
E-mail: info@sealtec.be
Ondernemingsnummer: BE.0712.640.588
De verwerkingsverantwoordelijke is de wettelijke entiteit die eigenhandig beslissingen maakt over
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
2. Data protection officer
We hebben een data protection officer aangesteld binnen ons bedrijf.
Stijn Frooninckx
Butschovestraat 30
B-3384 Glabbeek
België
Telefoon: +32 16 197160
E-mail: info@sealtec.be
3. Rechten van de betrokkene
-

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen;
recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)
In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f AVG, heeft u het
recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op
basis van redenen die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op

basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze verklaring over gegevensbescherming om de
rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u een
bezwaar registreert, zullen we uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij
we in staat zijn om dwingende bescherming te bieden die goede redenen biedt voor de
verwerking van uw gegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of
als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke
rechten (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 AVG).
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct te adverteren, hebt u het recht om
op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke
gegevens voor dergelijke advertenties. Dit is ook van toepassing op profilering voor zover
deze is gekoppeld aan dergelijke directe advertenties. Als u bezwaar maakt, worden uw
persoonlijke gegevens vervolgens niet langer gebruikt voor directe advertentiedoeleinden
(bezwaar op grond van art. 21 lid 2 AVG).
-

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudend orgaan, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun
woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende schending zich heeft voorgedaan,
hebben gevestigd. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere
administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

-

Recht op gegevensportabiliteit.
U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis
van uw toestemming of om een contract uit te voeren aan u of een derde partij in een
algemeen gebruikt, in een formaat te overhandigen dat voor u leesbaar is. Als u de directe
overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zou eisen,
wordt dit alleen gedaan als dit technisch mogelijk is.

-

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u het recht om op elk moment
informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en
ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt mogelijk ook het
recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen hebt over
dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie "Informatie over de
verantwoordelijke partij".

-

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen
U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonlijke gegevens. Om dit te doen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons
opnemen op het adres in de sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij". Het recht
om beperking van de verwerking te eisen, is van toepassing in de volgende gevallen:
●

In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist,
hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd
dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw
persoonlijke gegevens beperken.

●

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier is / wordt
uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw
gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
● Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om
wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om
de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van
de verwijdering ervan.
● Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 Sect. 1 AVG, uw rechten en onze
rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen
prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met
uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische
rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke
personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van algemeen belang
aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.
4. Verwerking van gegevens via onze app
Een aanvraag indienen
Het enige deel van onze app dat uw persoonlijke gegevens verwerkt en indien nodig verzendt, is ons
aanvraagformulier. Tot dit punt blijven al uw persoonlijke gegevens op uw apparaat.
Zodra u het aanvraagformulier gebruikt, worden de volgende persoonlijke gegevens door uw
apparaat verzonden:
-

Naam
E-mail adres
Telefoonnummer (niet verplicht)

Play Store / App Store
De Play Store en App Store verzamelen ook data. Dit is generieke data zoals het aantal downloads en
het land van herkomst. SEALTEC verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan
derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
5. Noodzakelijke toegangsprivileges voor onze app
Onze app vereist toegangsrechten voor de hieronder vermelde toepassingen en functies van uw
apparaat:
-

Camera

