
Privacyverklaring 
 
De bescherming van uw privacy is van groot belang voor Les Jardins de 
Courbevoie. 
In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven hoe Les Jardins de Courbevoie uw 
persoonsgegevens opslaat en gebruikt. 
Courbevoie de verschillende gegevens opslaat en gebruikt, hoe zij deze beschermt en garandeert dat 
deze 
garandeert dat deze gegevens niet met winstoogmerk worden gebruikt. Het informeert u ook over 
van uw rechten met betrekking tot deze gegevens in overeenstemming met de Europese verordening 
2016/679 
(RGPD) 
In dit document wordt de onderneming Les Jardins de Courbevoie "JC" genoemd 
Toepassingsgebied van de overeenkomst inzake het gebruik van persoonsgegevens 
Door het akkoord dat hij geeft bij het invoeren of meedelen van zijn persoonsgegevens of wanneer 
bij het sluiten van een contract stemt de klant in met het verzamelen en gebruiken van zijn 
persoonsgegevens in de 
persoonsgegevens op de in dit artikel beschreven wijze. 
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). 
e-mail adres). 
De klant stemt er uitdrukkelijk en vrijwillig mee in dat zijn gegevens kunnen worden gebruikt voor 
reclame, commerciële of marketingdoeleinden 
commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in informatie en promotiemateriaal te ontvangen 
over zijn 
informatie en promotiemateriaal naar zijn e-mailadres, telefoonnummer of per post. Deze 
kan op verzoek te allen tijde worden ingetrokken en commerciële optins worden automatisch 
geannuleerd na 
automatisch geannuleerd na 30 maanden zonder activiteit. 
De klant stemt ermee in dat zijn of haar gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners, 
werknemers en 
en onderaannemers met het oog op de uitvoering van de ons toevertrouwde diensten. 
De klant is ervan op de hoogte dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat door derden van 
de door derden. Wij zien erop toe dat derden de geldende voorschriften naleven 
die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. 
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het privacybeleid van onze partners 
privacybeleid van onze partners: 
 
Thomas & Piron: https://www.thomas-piron.eu/politique-de-confidentialite 
BESIX ROOD: https://www.besixred.com/fr/terms-of-use-and-privacy-policy/ 
 
Verzamelen van gegevens 
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer 
adres, telefoonnummer, metagegevens en alle andere privé-informatie die u mogelijk hebt 
die u ons hebt meegedeeld in het kader van het beheer van uw dossier of naar aanleiding van een 
verzoek om informatie van u. 
 
JC verzamelt uw persoonsgegevens wanneer : 
 
- u onze website bezoekt (cookiebeleid) 
- u telefonisch, per e-mail of per contactformulier om informatie verzoekt 
op onze website 
- je tekent een contract 
 



Wanneer uw gegevens in onze databanken zijn gecodeerd, wordt u automatisch een bericht 
toegezonden wordt u per e-mail toegezonden. Dit bericht dient als bevestiging van de codering van uw 
gegevens uw gegevens en dat u uw toestemming hebt gegeven. 
 
Redenen voor het verzamelen van gegevens 
 
De meeste door JC aangeboden diensten vereisen de registratie van uw gegevens om 
 
- ons in staat stellen uw dossier op te volgen, zowel in het kader van de uitvoering van het contract als 
contract en voor de toepassing van conventionele en wettelijke garanties daarna. 
- ons in staat stellen u producten voor te stellen die beantwoorden aan uw verwachtingen in het kader 
van onze als onderdeel van onze commerciële prospectie-activiteiten 
- om te reageren op uw verzoeken om informatie 
- tevredenheidsonderzoeken uitvoeren 
- om externe bezoekers te registreren die toegang hebben tot onze faciliteiten 
 
De door u verstrekte persoonsgegevens zullen alleen voor deze specifieke doeleinden worden 
gebruikt. 
 
gespecificeerde doeleinden. 
De aard van de verzamelde informatie kan variëren naar gelang van de situatie en hangt met 
name af van het soort contract dat u hebt ondertekend. 
Wij vestigen uw aandacht hierop wanneer u het contract ondertekent. 
Er kunnen u vragen worden gesteld over uw voornaam, achternaam, adres, leeftijd 
geboortejaar, geslacht, emailadres, of andere informatie die relevant is voor uw zaak. 
JC beperkt het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens tot hetgeen absoluut 
noodzakelijk is en dient 
nodig en als gegevens aan derden worden doorgegeven, gebeurt dat altijd om de volgende 
redenen om de bovenvermelde redenen. 
 
Wij garanderen dat uw gegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden in ruil voor 
vergoeding. 
 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
 
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als ten minste een van de volgende 
voorwaarden van toepassing is 
van de volgende voorwaarden van toepassing zijn: 
- Wij hebben uw toestemming: met de overdracht van uw persoonlijke gegevens 
toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met deze verklaring. 
 
- Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen  
op uw verzoek vóór het sluiten van een contract, tijdens de uitvoering van het contract of 
of achteraf voor de garanties die eraan verbonden zijn. 
- Het is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; 
- Het is in het legitieme belang van ons of een derde partij, en deze belangen of rechten wegen 
niet op tegen uw belangen of rechten. 
door uw belangen of rechten. 
 
Duur 



 
Uw IP-adres en de naam van uw Internet Service Provider, die wij opslaan voor 
alleen om veiligheidsredenen, zal na zeven dagen worden verwijderd. Anders zullen we 
uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en 
verwerkt 
zijn de gegevens niet meer van toepassing. Na die tijd worden de gegevens alleen opgeslagen 
alleen indien de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Europese Unie of van een 
EU-lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. 
In het kader van de commerciële verwerking zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt 
voor 30 maanden na uw laatste contact met een bedrijf van TP Group. Na deze periode 
worden de gegevens automatisch gewist. 
 
Gebruik, deling en doorgifte aan derden 
JC bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens in een database die door alle partnerbedrijven 
wordt gedeeld. 
gedeeld door alle partnerbedrijven, in overeenstemming met hun missies. 
JC verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet door te geven buiten de 
partnerondernemingen aan derden, behalve aan onze onderaannemers, zakenpartners, of 
zorgvuldig geselecteerde distributiepartners, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van 
hun werkzaamheden of diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden of diensten in verband met uw contract, voor onze marketingactiviteiten of 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten zoals uiteengezet onder het kopje 
"Redenen voor het verzamelen van gegevens". 
 
JC verplicht iedere derde partij die toegang heeft tot uw persoonsgegevens voor de 
bovengenoemde doeleinden om het te beschermen volgens dezelfde normen als JC. Uw 
persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk 
zijn voorgeschreven door JC en op de voorgeschreven door JC en in overeenstemming met de 
hierboven uiteengezette rechtsgrondslagen. 
Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten delen in uitzonderlijke gevallen, 
zoals wanneer het nodig is om uitzonderlijke gevallen zoals in het geval dat het noodzakelijk 
is om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, welke 
gerechtvaardigd door ons rechtmatig belang. 
Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, eisen wij van hen dat zij zich aan de 
voorschriften houden, dat zij de regelgeving na te leven, de gegevens veilig te bewaren en ze 
niet te gebruiken voor hun eigen commerciële voor hun eigen commerciële doeleinden. 
 
Functies voor sociale netwerken 
Onze websites kunnen functies van sociale netwerken zoals Facebook bevatten, 
Twitter, Google+ en Pinterest die hun eigen privacybeleid hebben. 
 
Lees hun algemene voorwaarden en privacyverklaringen zorgvuldig voordat u uw 
persoonsgegevens op deze sites deelt. 
 
persoonlijke gegevens op deze sites, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor deze 
functies. deze kenmerken. 
 
Cookies 
Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij uw gedragsgegevens op onze website op. 
op onze website. Deze gegevens worden verkregen door het gebruik van cookies en logging. 



Gebruik van cookies 
Cookies zijn informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van 
uw computer 
harde schijf van uw computer wanneer u onze site bezoekt, en die een uniek 
identificatienummer bevatten. 
nummer. Zij hebben tot doel de toegang tot en de navigatie op de site te vereenvoudigen. 
en navigatie op de site. Zij kunnen ook worden gebruikt om de door JC voorgestelde 
commerciële aanbiedingen te individualiseren en om 
door JC en ons in staat stellen u dergelijke gerichte commerciële reclame aan te bieden. 
 
Soorten cookies 
Onze site maakt momenteel gebruik van zowel sessiecookies als permanente cookies. 
Sessiecookies: deze cookies worden gewist wanneer u onze site de volgende keer bezoekt. 
Persistente cookies: Deze cookies verdwijnen niet aan het einde van uw sessie. 
Als u wilt dat ze verdwijnen, kunt u uw browsegeschiedenis wissen door 
te verzoeken om het verwijderen van cookies. De methode van verwijdering verschilt 
naargelang de 
browser die u gebruikt. Wij raden u aan de helpfunctie van uw browser te raadplegen 
browser voor de beste manier om ongewenste items te verwijderen. 
 
Doel van het gebruik van cookies 
Noodzakelijk voor het goed functioneren van de site (functionele cookies) 
Noodzakelijke cookies dragen bij tot de bruikbaarheid van onze website door basisfuncties 
mogelijk te maken 
basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. 
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. 
Beheer van voorkeuren (functionele cookies) 
De gebruikte cookies slaan uw browsingvoorkeuren op en stellen ons in staat om 
uw comfort bij het gebruik van onze website (bv. taalkeuze). 
Statistische analyse van het verkeer (analytische cookies) 
Onze website maakt gebruik van cookies die worden gegenereerd door de analysedienst van 
Google: 
Google Analytics. Om het hoogste niveau van bescherming te garanderen, heeft JC besloten 
om 
de plaatsing van deze cookies aan uw toestemming. 
De informatie die via deze dienst aan Google wordt doorgegeven is louter statistisch en maakt 
het mogelijk 
Google om ons rapporten over het gebruikersgedrag te verstrekken en om ons diensten aan te 
bieden met het oog op 
diensten om de werking van de website te optimaliseren. Daarom, als dit niveau niet 
gekozen, zullen wij niet in staat zijn om informatie te ontvangen die ons zal helpen om de 
bruikbaarheid te verbeteren 
de bruikbaarheid en de kwaliteit van de ervaring van onze site. 
Gedeponeerd door derden (cookies van derden) 
Sommige cookies van externe partners zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde 
inhoud. Om het hoogste niveau van bescherming te garanderen, heeft JC besloten de plaatsing 
van 
plaatsing van deze cookies aan uw toestemming. Als dit niveau niet wordt gekozen, zal 
inhoud zoals 
inhoud zoals video's, kaarten, sociale media of geluiden kan worden geblokkeerd. U kunt 



de lijst van cookies van derden raadplegen door rechts onderaan in dit venster te klikken 
op de link "Meer info over cookies". 
Voorbeelden van toegestane kenmerken 
- Het onthouden van inloggegevens en het bieden van een veilige inlog 
- Items in uw winkelwagentje onthouden 
- u in staat stellen video- of audio-inhoud af te spelen die gehost wordt op sites van derden 
- derden toestaan hulpmiddelen aan te bieden om inhoud te delen op 
sociale netwerken 
 
Beheer van cookies 
Uw browser laat u toe om het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren en verwittigt 
u 
elke keer dat een cookie geïnstalleerd probeert te worden. U bent vrij om deze cookies te 
weigeren, hoewel 
dit kan de optimale navigatie en functionaliteit van de diensten op de site beïnvloeden. 
Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. 
Via cookies kunnen de volgende gegevens worden verzameld: 
- het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van de verbinding 
- de datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt 
- de pagina's die u mogelijk hebt geraadpleegd tijdens uw verbinding met uw 
browser 
- de browser die u mogelijk hebt gebruikt 
- het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd 
- de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de dienstsite te vinden 
- de gedownloade bestanden 
- de keuze van de taal 
- de site waar u vandaan komt 
Deze gegevens zullen alleen worden verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende 
secties van de 
delen van de diensten en om de inhoud van de diensten te verbeteren. 
Beveiliging 
JC neemt alle nodige maatregelen om de juistheid te garanderen 
de nauwkeurigheid, de volledigheid en de geschiktheid voor het aangegeven doel van het 
gebruik van de persoonsgegevens 
ingevoerd. 
JC past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om 
de bescherming van uw gegevens tegen verlies, misbruik, manipulatie of ongeoorloofde 
ongeoorloofde toegang. 
Tegelijkertijd nemen wij maatregelen om onze beveiligingssystemen bij te werken in reactie 
op bekende 
beveiligingssystemen om bekende nieuwe risico's aan te pakken. Wij benadrukken echter dat 
het niet mogelijk is om 
absolute veiligheid van persoonsgegevens niet kan worden gegarandeerd. Gelieve er nota van 
te nemen dat 
dat datatransmissie over het internet, in het bijzonder het verzenden van elektronische 
berichten zijn nooit helemaal veilig of foutloos. Daarom raden wij u aan raden wij u aan uw 
computer en uw toegangsgegevens te beschermen tegen misbruik. 
misbruik. 
 
Recht van toegang 



U hebt het recht om op elk moment te vragen welke gegevens zijn verzameld, hoe lang deze 
zullen worden bewaard 
hoe lang het wordt opgeslagen en met welk doel. 
 
Recht op correctie 
Wij vragen u om uw gegevens altijd up-to-date te houden, bijvoorbeeld door ons uw nieuwe 
adres te geven adres, e-mail adres, of een verandering van naam. 
naamsveranderingen. Dit zal ons in staat stellen u informatie te verstrekken die het best aan 
uw behoeften beantwoordt. 
uw behoeften. 
U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt, te controleren en te corrigeren. 
aan ons doorgegeven. Dit recht is echter aan bepaalde beperkingen onderworpen. Om de 
bescherming van uw 
uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, controleren 
wij de identiteit van de persoon 
de identiteit van de persoon die om toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens heeft 
verzocht. of rectificatie van uw persoonsgegevens. 
 
Recht van herroeping 
De toestemming voor het gebruik van de verstrekte gegevens kan te allen tijde worden 
ingetrokken op elk moment, behalve wat strikt noodzakelijk is voor de verwerking van uw 
dossier tijdens de uitvoering van de overeenkomst en de waarborgen daarvoor, voor ons 
rechtmatig belang, voor de naleving van een wettelijke verplichting 
wettelijke verplichting en om onze rechten te verdedigen. 
Indien JC voornemens is persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het eerder 
gespecificeerde, zult u daarvan in kennis worden gesteld zult u van dit voornemen in kennis 
worden gesteld en de gelegenheid krijgen dit te weigeren 
veranderen. 
 
Wijzigingen in onze privacyverklaring 
Wij kunnen onze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Daarom, gelieve het te controleren 
Kijk regelmatig op onze website(s) voor eventuele updates. 
 
Neem contact op met 
U hebt te allen tijde het recht de door u aan JC verstrekte persoonsgegevens te laten 
corrigeren, wijzigen of wissen. 
persoonsgegevens die u aan JC hebt verstrekt en die niet noodzakelijk zijn voor de 
verwerking van uw dossier, alsmede de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten 
meedelen opgeslagen op onze servers door ons correspondentie per post of per e-mail te 
sturen naar het volgende adres 
stuur ons een e-mail naar het volgende adres 
Les Jardins de Courbevoie SA 
De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking 
Web: https://espritcourbevoie.be/fr/ 
Mail: privacy@courbevoie.be 
 
Klachten 
Bij problemen kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor de 
verwerking. 
de voornoemde verantwoordelijke voor de verwerking. 



Indien u echter na contact met ons van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben 
verwerkt in overeenstemming met 
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, heeft u het recht om 
een klacht in te dienen 
een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit: 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Pressestraat 35, 1000 Brussel 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 
contact@apd-gba.be 


