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1. Leveranciersbeheer

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

De verwerking kan sommige of alle van de volgende doeleinden hebben:

● Relatiebeheer met leveranciers

● Beheer van vorderingen, inclusief incasso

Categorieën van mensen die betrokken zijn bij de verwerking

● Potentiële huidige of voormalige leveranciers

● De contactpersonen van de leverancier

● De verwerkingsverantwoordelijke

Categorieën verzamelde gegevens

● Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, huidig adres (privé en zakelijk), vorig adres,

telefoonnummer (privé, zakelijk), door de verwerkingsverantwoordelijke toegewezen

identificatoren.

● Identificatiegegevens, verstrekt door andere overheidsdiensten dan het nationale

registratienummer: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, pensioen, kenteken, enz.

● Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingstijden, enz., ...

● Elektronische locatiegegevens: GSM, GPS,.......

● Financiële identificatiegegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, creditcard- of

debetkaartnummers, geheime codes.

● Financiële transacties: verschuldigde en betaalde bedragen door de persoon in kwestie,

toegekende kredieten, goedkeuringen, betalingswijzen, betalingsoverzicht, deposito's en

andere waarborgen.

● Overeenkomsten en afspraken: details van commerciële overeenkomsten of afspraken,

vertegenwoordiging of wettelijke afspraken, details van agenten.

● Licenties in bezit

Bewaartermijnen

● 5 jaar voor contracten gesloten in het kader van een commerciële relatie

● 5 jaar voor bankdocumenten: bankafschriften, chequestokjes, cheques....

● 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar voor boekhoudkundige documenten: Boeken en

boekhouding, inkooporders, leveringsbonnen, klanten- en leveranciersfacturen, ...

● 30 jaar voor contracten voor de aankoop of overdracht van onroerende goederen en

terreinen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

● Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

● Openbare diensten

Methoden voor gegevensverzameling

● Bestelformulier

● Facturen

● Boekhoudkundige boeken



● Formulier

● Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden

beschreven, worden toegepast.



2.  Beheer van de boekhouding

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

● Boekhoudkundig beheer

● Beheer van geschillen, met inbegrip van de inning van schuldvorderingen

● Klachten en after-sales service management

● Bestrijding van fraude en wanpraktijken van klanten

Categorieën verzamelde gegevens

● Identiteit: titel, achternaam, voornaam,  adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel),

faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode aan de hand waarvan de

cliënt kan worden geïdentificeerd

● De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer,

vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram

● Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop,

abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven

● Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen,

testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen,

hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis,

retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger,

partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen

en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn)

voor klantenrelaties,

● Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen,

kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht,

dienst of contract.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Leveranciers

● Klanten

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Banken en verzekeringsondernemingen

● Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

● Individuen of organisaties die rechtstreeks in verband staan met de verantwoordelijke

● Andere particuliere ondernemingen

● Personen of organisaties die in direct contact staan met de Verwerkingsverantwoordelijke

● Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

● Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

● Andere particuliere ondernemingen

● Betrokken persoon

● Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

● Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon



● Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde

● Openbare diensten

● Justitie en politie

● Socialezekerheidsinstanties

● Overige, namelijk: …………………………………...

Bewaartermijnen

● Einde van contract + 15 jaar (vastgoed)

● Einde van contract + 10 jaar

Methoden voor gegevensverzameling

● Bestelformulier

● Facturen

● Boekhoudkundige boeken

● Formulier

● Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden

beschreven, worden toegepast.



3.  Beheer van aandeelhouders en partners

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Aandeelhouders

● Handelspartners

● Begunstigden

● Andere, namelijk:

Categorieën verzamelde gegevens

● Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel)

telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode

waarmee het bedrijf de klant kan identificeren

● Andere, namelijk:

Bewaartermijnen

● Vereiste tijd om de transactie te voltooien

● Andere, namelijk:

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Personen of organisaties die in direct contact staan met de verantwoordelijke

● Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

● Betrokken persoon

● Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

● Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

● Openbare diensten

● Justitie en politie

Methoden voor gegevensverzameling

● Aandeelhoudersregister

● Gepubliceerd status

● Managementovereenkomst

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.



De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden

beschreven, worden toegepast.

4.  Veiligheid en beveiliging

Nauwkeuriger beschrijving van het doel

● De verwerking van persoonsgegevens met als doel de veiligheid van personen of goederen te

waarborgen

● Registratie van bezoekers als onderdeel van de toegangscontrole

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

● Bezoekers

● Leveranciers

Categorieën verzamelde gegevens

● identificatiegegevens: naam en beroepsadres van de bezoeker; identificatie van zijn

werkgever; identificatie van het voertuig; naam, afdeling en functie van de bezochte persoon;

dat en tijdstip van het bezoek

Bewaartermijnen

● Vereiste tijd om de transactie te voltooien

● Een week

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

● Verwerkingsverantwoordelijke

● Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

● Betrokken persoon

● Justitie en politie

● Overige, namelijk:.........................................;

● Methoden voor gegevensverzameling

● Bezoekersregister

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden

beschreven, worden toegepast.


