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RICHTLIJNEN GEGEVENSBESCHERMING

1  Lange termijn cookies

De Onderneming maakt op haar website gebruik van Cookies dewelke op de harde schijf van de klant worden 
opgeslagen. De vervaldatum van deze Cookies werd vastgelegd op een datum in de toekomst zodat wanneer 
de Klant de website van de Onderneming opnieuw bezoekt, de website deze klant herkent en de door de klant 
voordien ingegeven informatie en voorkeuren beschikbaar stelt (zogenaamde lange termijn cookies).

De klant kan zijn browser zo instellen dat hij wordt geïnformeerd wanneer er Cookies worden geïnstalleerd waar-
bij de klant geval per geval kan beslissen de installatie van deze Cookies al dan niet te aanvaarden. De klant kan 
zijn browser ook zo instellen dat alle Cookies in het algemeen steeds geweigerd worden. 

De niet-installatie van de Cookies van de Onderneming kan leiden tot een beperkte functionaliteit van de web-
site van de Onderneming. 

2  Contactpersoon gegevensbescherming

Voor vragen m.b.t. de verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens alsook voor informatie, 
openbaarmaking, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van verleende toestemmingen, gelieve 
contact op te nemen met:

Sortimo BVBA 
Schaarbeeklei 491  
1800 Vilvoorde 
Tel.: 02/355.03.70 
Fax.: 02/355.03.71 
E-mail: info@sortimo.be 
BE0459.445.745

3  Kredietbeoordeling

Wanneer de Onderneming vooruitbetalingen heeft gedaan of vooraf diensten heeft geleverd, bvb. in het geval 
van een ‘betaling via overschrijving’, behoudt de Onderneming zich het recht voor om, in het kader van de 
bescherming van haar rechtmatige belangen, een verklaring van kredietwaardigheid op te vragen bij de hierna 
weergegeven instanties. In het kader hiervan zendt de Onderneming de persoonlijke gegevens noodzakelijk 
voor een kredietbeoordeling door aan deze instanties. Op basis van de kredietbeoordeling maakt de Onderne-
ming een weloverwogen beslissing in het al dan niet toekennen van betalingsmogelijkheden.

De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) inhouden die berekend worden op basis van 
wetenschappelijk aanvaarde wiskundige en statistische processen. Bij deze berekeningen kan er o.a. gebruik 
gemaakt worden van adresdetails. 

Belangen van de klant die beschermd dienen te worden, zullen behandeld worden conform de geldende 
 wettelijke bepalingen.

De klant heeft het recht om de kredietbeoordeling in te trekken met effect naar de toekomst toe. Deze intrekking 
kan ertoe leiden dat de Onderneming bepaalde betaalmogelijkheden niet kan toekennen.
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4  Web tracking tool

Google Analytics met de extensie “anonymize IP”.

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyses. Dit is een dienst aangeboden door Google Inc. 
(“Google”).

Google Analytics gebruikt Cookies. De informatie verzameld door de Cookies m.b.t. het gebruik van de klant 
van de website van de Onderneming (inclusief het IP-adres van de klant) zal worden doorgegeven aan een 
Google-server in de VS en daar worden opgeslagen.

Google neemt de gegevensbeschermingregeling van de “US-Safe-Harbor”-overeenkomst in acht en is geregis-
treerd in het “Safe Harbor Program” bij het handelsdepartement van de VS. 

Google zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de klant van de website van de Onder-
neming te evalueren en om rapporten voor de Onderneming op te stellen m.b.t. de activiteiten op de website 
van de Onderneming en zal de Onderneming andere diensten aanbieden verbonden met het gebruik van de 
website en van het internet.

Google zal deze informatie ook aan derden overmaken voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden 
deze informatie verwerken in naam van Google.

Google zal het IP-adres van de klant niet linken aan andere gegevens van Google.

De klant kan de installatie van Cookies vermijden door de relevante instellingen van zijn browser software in die 
zin aan te passen. Hierbij is het echter mogelijk dat de klant niet alle functies van de website van de Onder-
neming zal kunnen gebruiken.

Indien de klant niet wenst dat informatie m.b.t. zijn bezoek aan de website wordt overgemaakt aan Google 
Analytics heeft de klant de mogelijkheid om een de-activatie add-on (een stukje software dat een andere soft-
waretoepassing verbetert en meestal niet onafhankelijk kan worden gebruikt) te installeren op zijn browser. 

Daarenboven heeft de onderneming afspraken gemaakt die Google Analytics ertoe verplichten om het laatste 
deel van het IP-adres van de gebruikers van de website te verwijderen. Hierdoor kan de Onderneming niet in 
het bezit komen van informatie aan de hand waarvan zij de persoonlijke informatie van de klant zou kunnen 
uitwerken. 

5  Herroeping van toestemming

De mogelijke toestemmingen die de klant aan de Onderneming zou geven m.b.t. haar aanwezigheid op het 
internet (bijvb. registratie voor een nieuwsbrief) werden ook vastgelegd en opgeslagen. 

De klant kan de inhoud van zijn toestemmingen op elk moment herroepen bij de Onderneming met effect naar 
de toekomst toe.

Hiertoe dient de klant contact op te nemen met de hierboven vermeldde contactpersoon voor gegevens-
bescherming per e-mail.
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