LARES PRIVACY VERKLARING
Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel
belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016
(hierna de ‘AVG’).
Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:
•
•
•

Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en
dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.
Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met LARES via
privacy@artofprotection.com.
DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke
De betrokken gegevens worden verwerkt door LARES bvba, Molenaarsstraat 5, 9700
Oudenaarde, 0860.045.748. LARES wordt volgens de AVG beschouwd als de
verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat LARES instaat voor de correcte verwerking
van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten
met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot LARES:
LARES bvba
Molenaarsstraat 5
9700 Oudenaarde
ondernemingsnummer: 0860.045.748
Tel: 055/509 810
Fax: 055/312 569
E-mail: privacy@artofprotection.com
DEEL II. Verwerking : toepassingsgebied, doeleinden en rechtsgrond
Toepassingsgebied
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in
het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
LARES verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en
activiteiten:
•
•
•
•

klantenadministratie
orderbeheer
opvolgen van bestellingen: installatie, onderhoud en herstellingen
identificatie bij het verwerken van alarmmeldingen en/of mededelen van veiligheidsinfo
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•
•
•
•
•

opvolgen van financieringen (indien van toepassing)
opvolging overeenkomsten
facturatie
opvolgen van solvabiliteit
verzenden van nieuwsbrief, marketingactiviteiten en gepersonaliseerde reclame

LARES verwerkt de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van
de overeenkomst. Zonder die gegevens kan LARES de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat
doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals de meldkamer,
bankinstelling,…) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na
het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien
juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden
ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en
reglementaire verplichtingen (zoals de wet op de private en bijzondere veiligheid) en/of ons
gerechtvaardigd belang.
Gegevens van leveranciers en onderaannemer
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en
onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers,
aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de
uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de
boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of
commerciële informatie.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en
reglementaire verplichtingen (zoals de wet op de private en bijzondere veiligheid) en/of ons
gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of
uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk
moment worden ingetrokken.
Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons
personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze
verwerking meer uitgebreid geregeld in individuele privacy overeenkomst voor werknemers.
Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook
persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten
binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze
verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations. De rechtsgrond is ons
gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
Bezoek van onze website
Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te
ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te
stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met
het oog op automatische verwerking van uw gegevens. Gedetailleerde informatie over deze
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cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat
verband, vindt u in onze cookieverklaring. De persoonsgegevens die LARES verkrijgt naar
aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang
om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie.
De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden
(verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze
verwerking worden omschreven in DEEL III.
Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en
mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers,
dienstverleners binnen de beveiliging- en bewakingssector, alarmcentrales, boekhouder,
revisor, certificatiebedrijven (voorbeeld in het kader van Incert), evenals door de overheid
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de
Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden
doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde
dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld,
dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze
gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen
aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande
toestemming.
Toegang door derden
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw
persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een
gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken
aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy
verklaring.
Beveiliging
LARES neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging,
verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden,
evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
“Datalek” - definitie: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
persoonsgegevens;
In geval van ontdekking van een Datalek zal LARES binnen 24 uur na de ontdekking hierover
informeren via privacy@artofprotection.com.
GDPR – Lares Privacy Verklaring

mei 2018 – versie 1.1

3/5

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt
u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking
tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die LARES uitvoert. U kan deze rechten
kosteloos en op eenvoudig verzoek aan privacy@artofprotection.com vragen:
Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is,
om inzage te krijgen in die gegevens.
U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties
die uw gegevens via LARES ontvangen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of
onvolledige gegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de
verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door
LARES werden verzameld;
•
•
•
•
•

u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
de persoonsgegevens onrechtmatig door LARES worden verwerkt;
dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten
van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de
persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich
tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, LARES deze gegevens niet meer nodig heeft
terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde
gronden van LARES zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen
de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. Gelieve er evenwel rekening mee te
houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de
overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
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Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door LARES berust
op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.
Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
LARES stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen
verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw
persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal
LARES u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de
AVG.
Klachten
Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens, kan u zich wenden tot privacy@artofprotection.com. Wij stellen alles in het
werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen
onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in
te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als
gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
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