Bescherming van uw persoonsgegevens
1. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres
en telefoonnummer) door Groupe SEB Belgium SEB SA - NV (hierna "Groupe SEB"), verantwoordelijke
voor de verwerking, geschiedt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
2. Noodzakelijkheid van de verzameling van persoonsgegevens
Opdat Groupe SEB zijn wettelijke verplichtingen en de door Groupe SEB aan zijn klanten geboden
commerciële garantie zou kunnen nakomen, dienen de gegevens verzameld te worden die u tijdens uw
inschrijving hebt ingevuld in de verplichte velden.
3. Bewaring van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Groupe
SEB, gevestigd te 6220 Fleuris, avenue de L'Espérance 25.
4. Doel van de verzameling van persoonsgegevens
De informatie die u verstrekt kan het voorwerp uitmaken van geïnformatiseerde verwerkingen om uw
dossier te kunnen verwerken, u te informeren over nieuwe producten en diensten - bijvoorbeeld door per
post informatie naar u te sturen die u mogelijk interesseert (verzending van een nieuwsbrief of gerichte
berichten) - en om onze site en de diensten die we er eventueel op aanbieden beter te beheren. Ze kan
ook worden verwerkt om studies of statistieken over de site op te stellen en de inhoud van de site te
verbeteren. De persoonsgegevens over u kunnen voor directmarketingdoeleinden meegedeeld worden
aan de zusterondernemingen van Groupe SEB of aan de ondernemingen die een commerciële relatie met
Groupe SEB hebben.
5. Aanvaarding.
U gaat akkoord met de verzameling en de verwerking van de informatie volgens de voorgaande
bepalingen. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Groupe SEB gaat u uitdrukkelijk
akkoord met de verwerking van deze informatie voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze gegevens
zullen uitsluitend gebruikt worden voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij u hiertegen uitdrukkelijk
bezwaar maakt. Aangezien u de gegevens verstrekt, kan Groupe SEB niet verantwoordelijk gesteld
worden voor de inhoud en de juistheid ervan.
6. Recht van mededeling, verwijdering en correctie
Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend, verzoek, vergezeld van het bewijs van uw identiteit, kunnen de
persoonsgegevens over u zonder enige kosten schriftelijk worden meegedeeld en kunnen de gegevens
verwijderd worden of, in voorkomend geval, gecorrigeerd worden indien ze onvolledig of irrelevant zouden
zijn.
7. Recht van uitschrijving
Het spreekt voor zich dat u steeds de mogelijkheid hebt om u uit te schrijven (van de mailing list of van
bepaalde nieuwsbrieven of volledig). Opgelet: vanaf het ogenblik dat u volledig bent uitgeschreven, zullen
uw gegevens gewist worden.

8. Recht van bezwaar
U kunt zich eveneens, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens
over u, voor directmarketingdoeleinden.
9. Gebruik van cookies
Groupe SEB gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker en sneller te maken. Cookies zijn kleine
informaticabestanden die automatisch opgeslagen worden in het geheugen van uw computer om de
toegang tot Groupe SEB te vergemakkelijken en de navigatie sneller en doeltreffender te maken. De
cookies op de website stellen Groupe SEB in staat de informatie te vinden die u tijdens uw vorige
bezoeken hebt meegedeeld zodat u deze niet opnieuw dient in te voeren. Een cookie kan niet door een
andere website gelezen worden dan door de website die het cookie heeft aangemaakt. Bovendien is het
cookie voor iedere gebruiker uniek.
Groupe SEB gebruikt uitsluitend cookies als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U
kunt het gebruik van cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw browser aan te
passen zodat deze geen cookies meer aanvaardt. Indien u ervoor kiest zonder cookies te werken, dan
kan dit uw surfervaring aanzienlijk bemoeilijken. Merk op dat iemand niet via zijn cookies geïdentificeerd
kan worden.
10. Opslag van informatie in verband met uw verbinding
Groupe SEB slaat de informatie op over de verbinding die u met onze website tot stand hebt gebracht en
over de software die u hiervoor gebruikt. Deze informatie omvat met name uw IP-adres, het tijdstip
waarop u de website bezoekt, het soort browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze
gegevens blijven gedurende één jaar bewaard. Ze worden gebruikt om anonieme statistieken op te stellen
en om de kwaliteit van onze website en onze dienstverlening te verbeteren op basis van analyses van uw
gebruiksgewoonten. Groupe SEB kan deze gegevens doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke
instanties op hun verzoek of in het kader van zijn verplichting om elke illegale inhoud te melden aan de
Procureur des Konings. In voorkomend geval kunnen de gerechtelijke instanties u identificeren via uw IPadres of uw Internet Service Provider.
11. Beveiliging
De persoonlijke informatie die u aan Groupe SEB toevertrouwt wordt opgeslagen op de beveiligde servers
van onze hostserver. De toegang tot deze informatie is beschermd en beperkt tot de registratie en
verwerking van uw bestellingen en tot het verrichten van statistische bewerkingen waarmee wij onze
diensten, zoals de verzending van nieuwsbrieven, kunnen verbeteren.
Onverminderd artikel 4 is uw persoonlijke informatie niet toegankelijk voor derden of voor medewerkers
van Groupe SEB die niet over de vereiste toegangsrechten beschikken. Het aantal medewerkers van
Groupe SEB dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is dan ook beperkt tot het strikte minimum.
Daarom beschikken wij over strikte beschermingscontroles en controles om iedere ongeoorloofde toegang
of ieder misbruik van uw persoonsgegevens te verhinderen.
Groupe SEB neemt alle redelijke maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen
diefstal, verlies en ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang door derden.
Groupe SEB is echter in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens
maken. De site kan links bevatten naar sites van derden of naar reclameboodschappen van derde
adverteerders die uw persoonsgegevens verzamelen. Deze verzameling en deze verwerking van
gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Groupe SEB.
12. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard na de voltooiing van onze opdracht. Ze zullen aan geen
andere derde worden verstrekt dan aan de hierboven vermelde en zullen voor geen andere doelstellingen
worden gebruikt dan voor de hierboven genoemde.

