PRIVACYVERKLARING TOCH BVBA

Welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en op welke juridische basis ?

Toch verzamelt de persoonsgegevens die door u zijn verschaft, waartoe uw voor- en achternaam, uw
email adres, uw telefoonnummer, uw onderneming, daarmee samenhangende bedrijfsinformatie,
uw interessegebied en uw functie kunnen behoren (hierna genoemd de “Persoonsgegevens”).

Toch gebruikt de Persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van de gewenste diensten aan u en
om u te voorzien van gepersonaliseerde ervaring, informatie, en marketing die relevant voor u is via
email, SMS, telefoon, push-berichten of brief over nieuws, hulpmiddelen, toepassingen, producten,
evenementen en promoties van Toch.

Opdat Toch aan de hierboven genoemde doeleinden kan voldoen, zal Toch uw Persoonsgegevens
opslaan, uw gedrag analyseren en een profiel aanmaken op basis van uw gebruik van de websites,
toepassingen of hulpmiddelen van Toch waartoe u toegang heeft.

De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens voor mailing van nieuwsbrieven is uw
toestemming (Artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
(Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”).

Uw Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor andere doeleinden als dit nodig is om te
voldoen aan juridische of wettelijke verplichtingen (bv. overdracht aan rechtbanken op het openbaar
ministerie), als u ingestemd hebt met de betreffende verwerking, of als de verwerking van
rechtswege geldig is. Als verwerking voor andere doeleinden aan de orde is, dan kunnen we u van
aanvullende informatie voorzien.

U bent niet verplicht uw toestemming te geven voor het ontvangen van de informatie van TOCH en
de daarmee gerelateerde verwerking van uw Persoonsgegevens. Als u geen toestemming geeft, dan
zult u onze informatie niet kunnen ontvangen.

Details van de gegevensbeheer en ontvangers van de persoonsgegevens

Toch BVBA, Campo-santoplein 17, 9040 GENT is de beheerder van uw Persoonsgegevens en is
verantwoordelijk voor de beveiliging en verwerking van de gegevens overeenkomstig de specifieke
doeleinden die hierboven vermeld staan.

Toch doet grote inspanningen om uw Persoonsgegevens in privacy te beschermen. We slaan uw
Persoonsgegevens op in een beveiligde database, en daar blijven ze ook. Wij gebruiken allerlei
algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige
technologische ontwikkelingen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mocht er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor uw Persoonsgegevens, dan wordt u als
klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Bewaartermijn

Gegevens die verzameld zijn voor de doeleinden die hierboven vermeld staan, worden slechts
opgeslagen zolang als dit nodig is, namelijk zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken. Dit
betekent dat als u uw toestemming intrekt, Toch zo snel als mogelijk de directe koppeling naar uw
profiel-identiteit verwijdert.
Als een rechterlijke of disciplinaire maatregel wordt genomen, dan kunnen de Persoonsgegevens
worden opgeslagen tot aan het einde van de betreffende maatregel, inclusief eventuele periodes
voor beroep, en worden ze daarna verwijdert of gearchiveerd.
Uw Persoonsgegevens zullen niet worden bewaard in een vorm waarbij u kunt worden
geïdentificeerd langer dan redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht door Toch voor het bereiken van
de doelstellingen waarvoor de gegevens waren verzameld of verwerkt of zoals is vastgesteld in het
geldende recht met betrekking tot bewaartermijnen van gegevens.

Uw rechten

Als u akkoord bent gegaan met verwerkingshandelingen van uw Persoonsgegevens, dan kunt u op elk
moment deze toestemming voor toekomstig gebruik intrekken. Deze intrekking laat de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking
daarvan, onverlet.

Recht van inzage : U heeft recht op van onze uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken
van Persoonsgegevens over u en, als dat wel het geval is , dan kunt u verzoeken om inzage te krijgen
van die Persoonsgegevens. Dit is echter geen absoluut recht, en de belangen van andere individuen
kunnen uw recht op inzage beperken.

U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor
bijkomende kopieën die door u worden verzocht kunnen we een redelijke vergoeding op basis van
administratiekosten aanrekenen.

Recht op rectificatie : U heeft het recht om van ons rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u
te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht
vervolledigen van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende
verklaring te vertrekken

Recht op gegevenswissing (recht op schrapping) : Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht
hebben op wissing door ons van Persoonsgegevens over u, en kunnen we worden verplicht om zulke
Persoonsgegevens te wissen.

Recht op bezwaar : Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op, vanwege met uw
specifieke situatie verband houdende redenen of waar Persoonsgegevens worden verwerkt voor
directe-marketingdoeleinden, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
Personeelsgegevens door ons, en kan van ons vereist worden om uw Persoonsgegevens niet langer
meer te verwerken.

Wijzigingen van de Privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring ten allen tijden te wijzingen of aan te
vullen. In het geval dat de wijzigingen van de Privacyverklaring worden beschouwd als wezenlijk en
aanzienlijk, dan wordt u hierover nadrukkelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld via email.

Bij wie kan u terecht ?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacy beleid kan u steeds per email terecht bij
onze verantwoordelijke via privacy@toch.be

