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Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van je persoons gegevens door de verantwoordelijke voor de
verwerking:
vzw FIB R , met maats chappelijke zetel te Tarbots traat 10, 9000 Gent, B elgië en inges chreven in het K B O onder
nummer 0758 .461.509 (hierna: FIB R ).
Deze Privacy & Cookie Policy bevat es s entiële inf ormatie over hoe we je pers oonsgegevens verwerken en welke
cookies we plaats en. Door je pers oonsgegevens te delen op onze webs ite (www.f ibrknitwear.com), door ons te
contacteren per e-mail/per telef oon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben
genomen van deze Privacy & Cookie Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.

Artikel 1: Persoonsgegevens die worden verwerkt
1.

FIB R kan de volgende pers oonsgegevens van jou verwerken:
•

Cookies - B ij ieder gebruik van onze webs ite kunnen op bas is van cookies en gelijkaardige technologieën
vers chillende pers oonsgegevens over jou verzameld worden, met name je IP-adres;

•

K lantgegevens - Wanneer je gebruik maakt van de f unctionaliteiten van onze webs ite of een bes telling
plaats t, dan kunnen we de volgende inf ormatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, adres , e-mailadres ,
telef oonnummer, de naam en het adres van je bedrijf , B TW-nummer, je bankrekeningnummer en eventuele
andere gegevens die je ons overmaakt;

•

L everanciers gegevens - Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende
persoons gegevens van jou: je naam, voornaam, adres , e-mailadres , telef oonnummer, de naam en het adres
van je bedrijf , B TW-nummer, je bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;

•

Communicatiegegevens - Als je ons belt, mailt of een contactf ormulier indient, dan kunnen we de volgende
persoons gegevens verzamelen: je naam, voornaam, e-mailadres, telef oonnummer en de gegevens die je
zelf vrijgeef t;

Artikel 2: Gebruik van de persoonsgegevens
1.
Algemene doeleinden:
Wij gebruiken uw persoons gegevens uits luitend :
•

Cookies - om ervoor te zorgen dat je tijdens je webs itebezoek ingelogd blijf t op onze webs ite en dat
de inhoud van je winkelmandje bewaard blijf t zolang je bes telling nog niet af gerond is , met als
rechts grond je expliciete, vooraf gaande toes temming;

•

K lantgegevens - om je bes telling af te ronden, de door jou bes telde producten te leveren, onze
boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een
overeenkomst met jou, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd
belang hebben;

•

L everanciers gegevens - om je een of f erte-aanvraag toe te s turen, een bes telling te plaats en, je
f acturen te betalen, onze boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechts grond
de uitvoering van een overeenkoms t met jou, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een
gerechtvaardigd belang hebben;

•

Communicatiegegevens - om je vragen te kunnen beantwoorden, met als rechts grond je expliciete,
vooraf gaande toes temming online en ons gerechtvaardigd belang bij telef onis ch contact;
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Direct marketing:
We gebruiken je pers oons gegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties , met als
rechts grond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel je expliciete,
vooraf gaande toes temming in alle andere gevallen.
Als je deze communicatie niet langer wens t te ontvangen en wens t dat wij de verwerking van je
persoons gegevens voor onze direct marketing doeleinden in de toekomst s topzetten, dan kan dat zonder kost
en zonder dat je daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mails of door
ons rechts treeks te contacteren per mail of telef oon.

Artikel 3: Wie ontvangt je persoonsgegevens?
1.

In bepaalde oms tandigheden delen we je gegevens met derden:
• overheids ins tanties , gerecht en politiediens ten op bas is van een gerechtelijk bevel of om te
voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
• f inanciële ins tellingen,
• verzekerings ins tellingen,
• betaaldiens ten,
• Google,
• WIX,
• Mailchimp,
• Fis cocount Gent.

2.

We delen uw pers oonsgegevens met een beperkt aantal (derde) diens tverleners die geves tigd zijn buiten de
E uropes e E conomis che R uimte, meer bepaald, Google, Mailchimp en WIX. Om een adequaat niveau van
bes cherming van uw pers oonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgif te voor gepas te
veiligheids maatregelen. Als zodanig maakt Google gebruik van de modelcontractbepalingen van de E uropes e
Commis s ie en s luiten wij verwerkersovereenkoms ten met alle andere derden.

3. Als wij onze activiteiten ooit s topzetten of overdragen aan iemand anders , bijvoorbeeld omdat we f ailliet gaan
of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je pers oons gegevens aan derden, die geheel of
gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval s teeds in de
mate van het mogelijke vooraf inf ormeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle oms tandigheden technis ch
of commercieel haalbaar is .

Artikel 4: Bewaringstermijn persoonsgegevens

We bewaren je pers oonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in f unctie van de doeleinden van de verwerking en de
wettelijke voors chrif ten. K lant- en leveranciers gegevens bewaren we gedurende de klant- of leveranciers relatie
en maximaal vijf jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren we bepaalde boekhoudkundige
gegevens tien jaar. Communicatiegegevens bewaren we zolang dit nodig is om de vraag of het verzoek te
beantwoorden en maximaal vijf jaar nadien.

Artikel 5: Klantenrechten en klachten
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoons gegevens en van het gebruik dat we
van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je pers oonsgegevens te verbeteren, aan
te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opges omd in de GDPR ook vragen om de verwerking van
je persoons gegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je
persoons gegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te
verwerken overs tijgen. Je hebt ook altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van pers oons gegevens voor
doeleinden van direct marketing, zelf s zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je bes chikt over het recht
om je pers oons gegevens in digitale en lees bare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere
diens tverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebas eerd is op je vooraf gaande toes temming, heb je
het recht om die toes temming in te trekken.

Je kan je rechten uitoef enen per e-mail naar hello@f ibrknitwear.com, per pos t naar Tarbots traat 10, 9000 Gent,
B elgië of telef onis ch op 0032 475 23 8 2 95.
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Je bes chikt over het recht om een klacht in te dienen bij de B elgische Gegevens bes chermings autoriteit:
Drukpers s traat 35
1000 B rus s el
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van s chadevergoeding.

Artikel 6

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij hebben de gepas te veiligheids maatregelen genomen op technis ch en organis atoris ch vlak om de veiligheid van
je pers oonsgegevens te garanderen. Al onze s ys temen zijn beveiligd met een pas woord, de nodige
antivirus s of tware is geïnstalleerd en de pers oonsgegevens worden vers leuteld waar nodig.
In geen geval kunnen we aans prakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte s chade die voortvloeit uit een
f outief of onrechtmatig gebruik door een derde van je pers oonsgegevens .

Artikel 7

Cookies

Onze webs ite gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikers ervaring
te bieden wanneer je onze webs ite bezoekt en laat ons ook toe onze webs ite te optimalis eren. Zonder je
vooraf gaande toestemming plaats en wij uits luitend s trikt noodzakelijke cookies . Voor alle andere cookies vragen
wij eers t je toes temming.
Onders taande cookielijst geef t je een overzicht van de cookies die onze webs ite gebruikt.

Cookielijst
We onders cheiden twee types cookies : interne cookies en externe cookies . E en cookie is een klein teks tbes tandje
met gegevens , dat een webs ite (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil ops laan om zodoende
inf ormatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginf ormatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons
ingesteld en heten interne cookies . Daarnaas t gebruiken we externe cookies , namelijk cookies van een ander
domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende
doeleinden:
A. Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze webs ite correct te laten werken en worden daarom geplaats t zonder uw
toes temming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacy ins tellingen te onthouden. We verzamelen geen
persoons gegevens met deze cookies en geven de verzamelde inf ormatie nooit door aan derde partijen.
E ers te partij
Naam

Functie

B ewaartermijn

H erkoms t

Domein

XS R F-TOK E N

veiligheids redenen

S es s ie

WIX

.www.f ibrknitwear.
com

hs

veiligheids redenen

S es s ie

WIX

.www.f ibrknitwear.
com

s vS es s ion

Connective met de gebruikers login

2 jaar

WIX

www.f ibrknitwear.
com

S S R -chaching

Gebruikt om het s ys tem aan te geven
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1 minuut

WIX

.www.f ibrknitwear.
com

_wixCIDX

Monitoring/debugging
s ys teem

van

het
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WIX

www.f ibrknitwear.
com

_wix_brows er_s
es s

Monitoring/debugging
s ys teem

van

het

s es s ie

WIX

Cons ent-policy

Cookie banner parameters

12 maanden

WIX

.f ibrknitwear.com
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s mS es s ion

Gebruikt om de gelogde in-s ite leden
te identif iëren

s es s ie

WIX

TS *

Veiligheid en anti-f raude redenen

s es s ie

WIX

bS es s ion

S ys teem ef f ectiviteit metingen

30 minuten

WIX

.www.f ibrknitwear.
com

f edops .logger.s e
s s ionId

S tabiliteits / ef f ectiviteits metingen

12 maanden

WIX

www.f ibrknitwear.
com

Derde partij
Naam

Domein

H erkoms t

Functie

B ewaartermijn

B. Analytische cookies
Deze cookies s tellen ons in s taat bezoekers en hun herkoms t te tellen, zodat we de pres tatie van onze webs ite
kunnen analys eren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het mees t en mins t populair zijn en
hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle inf ormatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd
en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toes taat, weten wij niet wanneer u onze s ite bezocht heef t.
E ers te partij
Naam

Domein

H erkoms t

Functie

-

-

-

-

B ewaartermijn
-

C. Functionele cookies
Deze cookies s tellen onze webs ite in s taat om extra f uncties en pers oonlijke ins tellingen aan te bieden, zodat u de
bes te s urf ervaring heef t. Ze laten onder andere toe om het indienen van f ormulieren mogelijk te maken, het betalen
met kredietkaart te vergemakkelijken en om pagina’s s neller te laden. Zonder uw toes temming zullen bepaalde
f uncties van onze webs ite jammer genoeg niet correct werken.
E ers te partij
Naam

Domein

H erkoms t

Functie

B ewaartermijn

-

-

-

-

-

D. Marketing cookies
Deze cookies worden geplaats t voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om uw s urf gedrag te volgen nadat
u onze webs ite bezocht heef t en/of om u gepers onalis eerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons
of door derden op onze webs ite worden geplaats t. U bepaalt zelf of u toestemming geef t voor het plaats en van
dergelijke marketing cookies .
E ers te partij
Naam

Domein

H erkoms t

Functie

-

-

-

-

B ewaartermijn
-
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Derde partij
Naam

Domein

H erkoms t

Functie

B ewaartermijn

-

-

-

-

-

We willen je vragen om ons onmiddellijk te verwittigen als je vas ts telt dat nog andere cookies via onze webs ite
geplaats t worden. Zo kunnen wij de nodige aanpas s ingen doen.
We geven je zo veel mogelijk inf ormatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wilt weten,
verwijzen we je graag naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun res pectieve webs ites . L et op: wij
oef enen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze
derde partijen.
B ij je eers te bezoek aan onze webs ite wordt je gevraagd om onze cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan nadien
je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu.
Meer inf ormatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies .org/.
Meer inf ormatie over online
http://www.youronlinechoices .eu/.
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