Algemene privacyverklaring Unit 14, 2021 www.unit14.be
Unit 14 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw
privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke
gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Unit
14 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re- gelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

•
•
•
•
•

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacy verklaring.
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen jou om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
wijzen en deze respecteren. Als Unit 14 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy
verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Unit 14
Satenrozen 6a / unit 14
2550 Kontich
info@unit14.be
+32 3 434 49 22
1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Unit 14 verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
•
•

Om aankopen te doen bij Unit 14 en / of gebruik te maken van haar dienstverlening
(uitvoering overeenkomst).
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je
vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken):
•
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer.
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
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We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.
2. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•
•
•

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens
af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrek- king
daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Unit 14 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regels worden
persoonsgegevens maximaal 25 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•
•
•

Alle personen die namens Unit 14 van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is.
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•
•
•

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Je rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons
kan opnemen. (Je kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze
website www.unit14.be/faq). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je
adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je
identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te
maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jijzelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be
Wijziging privacy statement
Unit 14 kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging
doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018. Oudere versies van
ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je
deze wilt raadplegen.
Cookie policy Unit 14, 2021 www.unit14.be
1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je smartphone, computer, tablet of
smartwatch wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan zo bij een volgend
bezoek weer naar onze servers gestuurd worden.
De opgeslagen inlichtingen op deze cookies kunnen enkel door ons worden gelezen, dit
enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
2. Waarom gebruiken we cookies?
Het gebruik van cookies is noodzakelijk om de website goed te laten draaien. Dankzij de
(anonieme) input van bezoekers kunnen we de website gebruiksvriendelijker maken en
verbeteren.
Als gevolg van de recente wetswijzigingen worden websites (Europese Unie) verplicht om
toestemming te vragen aan de bezoeker voor het opslaan of gebruik van cookies en
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gelijkaardige technologieën. Deze cookie policy geeft de volledige informatie over de cookies
die wij op onze website gebruiken met hun doel.
3. Type cookies en hun doelstellingen
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit,
herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen
functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
We gebruiken de volgende type cookies:
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Strikt noodzakelijke cookies
Naam
ASP.NET_SessionId
.AspNet.ApplicationCookie

Herkomst
www.unit14.be
www.unit14.be

__RequestVerificationToken www.unit14.be
fv
cp

www.unit14.be
www.unit14.be

Functie

Bewaartijd
Sessie cookie
Levensduur browsersessie
Sessie cookie (na login)
Levensduur browsersessie of
14 dagen na laatste bezoek
Veilig verwerken van formulieren op Levensduur browsersessie
de website
Sluiten aankondigingspopup
3 dagen
Instellingen van cookies
Oneindig

Niet strikt noodzakelijke cookies
Naam Herkomst
Functie
_ga Google
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken
Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze
website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij
onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op
deze webpagina van Google.
_gid Google
Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat Google
Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
_fbq Facebook Analytisch / Tracking

Bewaartijd
Maximum 24 maanden
(ongeacht uw instellingen)

24 u
1 minuut
90 dagen

Voor de cookies geplaatst door derde partijen (zoals Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen van deze partijen die op hun
respectieve websites te vinden zijn. Op de inhoud van de verklaringen en de cookies van deze derde partijen oefenen wij geen enkele invloed
op.
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4. Jouw toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt gevraagd om deze verschillende cookies te
aanvaarden. Deze cookies kunnen per categorie toegestaan of geweigerd worden. Je kan de
instellingen van de cookies ten alle tijden wijzigen en zo ook de toestemming intrekken.
De installatie van de cookies kunnen geweigerd worden bij het eerste gebruik van de website
dankzij het aangeboden pop-up scherm. Hier kan dan gekozen worden voor “enkel strikt
noodzakelijke”.
De cookies kunnen ook geweigerd of geblokkeerd worden door het wijzigen van de
configuratieparameters van jouw navigatiesysteem. Het uitschakelen van de cookies kan
betekenen dat er van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan worden
gemaakt.
5. Cookie-instellingen
Cookies voor analytische doeleinden toestaan
Bij verdere vragen of opmerkingen tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan
gerust contact met ons: stuur ons een e-mail via info@unit14.be of maak gebruik van de
rubriek “klantenservice” op de website.
Meer informatie over cookies kan teruggevonden worden op: http://allaboutcookies.org/ Meer
informatie over online privacy en online behaviourial advertising kan hier gevonden worden:
http://www.youronlinechoices.eu/
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