Privacy Beleid Ecoclavis, v20180528

U, Ecoclavis en GDPR
Op 25/5/2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, de
nieuwe privacy-wetgeving om persoonsgegevens van Europese burgers beter te
beschermen.
Onderstaande nota geeft meer uitleg bij het privacybeleid van Ecoclavis NV en heeft
meer bepaald betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Ecoclavis NV
en is van toepassing op de websites www.wolfsmenu.com, www.jolipet.com en de
daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de websites”).
In deze nota wordt toegelicht:
1.
2.
3.
4.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom;
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens;
Wijzigbaarheid van het privacybeleid.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Ecoclavis NV
Gagelstraat 2
8200 Sint-Andries
België
Ondernemingsnummer: BE 0860.293.889.
info@ecoclavis.com
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken
van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype,
apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je
naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij
gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we
onze website kunnen blijven optimaliseren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken
ze dus zeker niet om je te identificeren.
Wanneer je een vraag stelt via onze website, slaan we je naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, aard van de vraag op en eventuele informatie in verband
met je huisdier, voor zover deze info wordt verstrekt. Die gegevens gebruiken we om te
begrijpen wie onze klanten zijn om op die manier onze diensten en producten continu te
kunnen verbeteren. Tevens behouden we ons het recht voor om deze gegevens in te
zetten voor nieuwsbrieven en promotionele acties.
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Daarnaast ontvangen wij soms gegevens via klanten, in het kader van een commerciële
samenwerking die we met deze klanten hebben. Ook hier betreft het je naam,
voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele informatie in verband met
je huisdier.
Bij elke interactie die we met je hebben bieden we de mogelijkheid om uit te schrijven.
Op die manier geniet je de volledige controle. Tevens bieden we je het recht om de
persoonsgegevens die we voor je verwerken in te zien, en deze gegevens eventueel te
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je kan hiervoor steeds terecht op
info@ecoclavis.com
3. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Buiten de toegewezen personen in dienst van Ecoclavis NV, geeft Ecoclavis NV geen
persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk
bij wet wordt opgelegd.
Indien Ecoclavis NV toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven,
wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt
hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.
4. Wijzigbaarheid van het privacybeleid
Ecoclavis NV heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou
zijn. Je kijkt deze nota dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid
werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
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