PRIVACYCHARTER OVER
DE PERSOONSGEGEVENS

Inleiding
Ongeacht of u abonnee, prospect of een andere persoon bent die in contact staat met EURO PROTECTION SURVEILLANCE (hierna 'EPS' of 'wij'),
hechten wij veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.
We hebben dit privacycharter (hierna het 'Charter') opgesteld om u informatie te verstrekken over de principes die we hanteren voor het verzamelen,
gebruiken, delen en bewaren van uw persoonsgegevens en over de doeleinden van de belangrijkste gegevensverwerkingen.
EPS is de verwerkingsverantwoordelijke. We kunnen naargelang de situatie soms ook als gezamenlijke verantwoordelijke of verwerker optreden.
We verzoeken u om uw contractuele voorwaarden te raadplegen. Bij conflict tussen de informatie in dit Charter en de contractuele voorwaarden
hebben die laatste voorrang.
Het Charter kan worden bijgewerkt.

››

Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 Algemene principes en wettelijke grondslagen van de verwerkingen:
In principe verwerken we uw gegevens ofwel bij de uitvoering van de contracten in het kader waarvan u met EPS een relatie bent aangegaan, ofwel
in toepassing van onze wettelijke verplichtingen (bv. krachtens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de
fiscale of boekhoudkundige regels) of onze gerechtvaardigde belangen (bv. om de kwaliteit van onze diensten te garanderen of in geval van klachten).
EPS vraagt uw uitdrukkelijke toestemming wanneer de regelgeving dat vereist, met name voor direct marketing of de plaatsing van cookies.
Met uw gegevens kunnen wij uw contracten uitvoeren: uw weigering om ze te verstrekken, kan ons ertoe brengen om uw contracten te beëindigen
als we niet meer in staat zijn om onze contractuele verbintenissen na te komen.
Overeenkomstig het toepasselijke recht worden uw gegevens bewaard voor de duur die noodzakelijk is voor het nagestreefde doel. Daarbij houden
we rekening met de wettelijk bepaalde verjaringstermijn en de eventuele andere vereiste bewaartermijnen in de toepasselijke wetten. In die context
en buiten de voornaamste uitzonderingen die we hierna beschrijven, worden ze in principe bewaard voor de duur van uw contractuele relatie met EPS
en tien jaar na het einde van het contract. Afhankelijk van de gegevens, het nagestreefde doel of op grond van onze wettelijke verplichtingen of onze
gerechtvaardigde belangen kan de bewaartermijn korter of langer zijn.
U vindt hierna uitgebreidere informatie al naar gelang uw specifieke situatie.

 U bent een abonnee:
Welke gegevens worden
verzameld?

Identificatiegegevens en alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (bv. bankgegevens)
of die in het kader van uw gebruik van onze producten en diensten worden verzameld (bv. gebruik, koppeling,
loskoppeling van het systeem, , waarschuwingen enz.).
De meeste gegevens kunt u raadplegen in uw abonneezone.

Hoe worden uw gegevens
verzameld?

Rechtstreeks bij u, bv. via formulieren, de contracten of in het kader van de uitvoering van het contract (met
name door onze producten).
Bij onze handelspartners via dewelke u uw abonnement hebt genomen.

Voor welke doeleinden
worden uw gegevens
verwerkt?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor het beheer van uw relatie met EPS en de uitvoering
van het contract, onder meer met inbegrip van de dienstverlening, de klantenbinding, de facturatie,
het klachtenbeheer, maar ook om u bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om meldingen over onze diensten
te ontvangen of om ons in staat te stellen onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren.

Hoelang worden uw
gegevens bewaard?

Voor de duur die in de algemene principes staat vermeld.
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 U bent een gefotografeerde of gefilmde persoon op de locatie van onze abonnee:
Voor de verwerking van foto's of videosequenties in het kader van het gebruik van het alarmsysteem, inclusief de bewakingscamera's, is EPS in
principe de verwerkingsverantwoordelijke, en in voorkomend geval, gezamenlijke verantwoordelijke met onze abonnee, overeenkomstig de wet
en de principes zoals beschreven in de algemene dienstvoorwaarden.

Welke gegevens worden
verzameld?

Foto's en/of videosequenties.

Hoe worden uw gegevens
verzameld?

Bij de abonnee, via de camera's die op de locatie van de abonnee zijn geïnstalleerd.

Voor welke doeleinden
worden uw gegevens
verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt om de veiligheid op de locatie van de abonnee te garanderen en om misdrijven
tegen personen en goederen vast te stellen of aan te tonen.

Hoelang worden uw
gegevens bewaard?

De foto's die door de detectors worden genomen of de videosequenties die door de camera's op de locatie
van de abonnee worden opgenomen, worden in principe na een termijn van één maand gewist, behoudens
wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen. De abonnee kan ze echter wel altijd uit zijn
abonneezone of applicatie verwijderen. Die verwijdering is definitief.

Is onze abonnee een professioneel, dan moet hij u inlichten over de aanwezigheid van bewakingscamera's, onder meer via pictogrammen,
overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop
wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. Als u uw rechten voor de verwerking van de beelden die op u betrekking hebben, wenst uit te
oefenen, dan is in eerste instantie ook onze abonnee verantwoordelijke voor de verwerking van uw verzoek.

 U bent een contactpersoon:
Welke gegevens worden
verzameld?

Identificatiegegevens die ons in staat stellen met u contact op te nemen voor de toepassing van de procedures
in het kader van onze diensten.

Hoe worden uw gegevens
verzameld?

Bij de persoon die u hebt aangewezen als contactpersoon en rechtstreeks bij u.

Voor welke doeleinden
worden uw gegevens
verwerkt?

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de toepassing van de procedures waarbij contactpersonen
zijn betrokken in het kader van onze diensten.

Hoelang worden uw
gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang als u contactpersoon blijft.

 U bent een prospect:
Welke gegevens worden
verzameld?

Hoofdzakelijk identificatiegegevens zodat we met u contact kunnen opnemen en eventueel gegevens over
uw woning of lokalen zodat we u onze diensten kunnen voorstellen.

Hoe worden uw gegevens
verzameld?

Rechtstreeks bij u via onlineformulieren, bij onze handelspartners met wie u in contact bent gekomen of bij
een abonnee die u als klant wilde aanbrengen.
Bovendien doet EPS een beroep op dienstverleners voor marketingcampagnes via e-mail. Die
geselecteerde dienstverleners gebruiken hun eigen databases die niet aan EPS worden meegedeeld.

Voor welke doeleinden
worden uw gegevens
verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt voor directmarketingacties, eventueel met inbegrip van doelgroepbepaling
of uitwerking van gepersonaliseerde voorstellen en voor het beheer van het inschrijvingsproces.

Hoelang worden uw
gegevens bewaard?

Uw gegevens worden voor maximaal drie jaar bewaard vanaf de verzameling van uw gegevens of ons laatste
contact.
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 U behoort tot geen van vorige categorieën:
Als u een internetgebruiker bent die één van onze websites bezoekt, dan verwijzen we u naar de vermeldingen over cookies op de betrokken website.
Als geen van voormelde gevallen op u van toepassing is, bijvoorbeeld als u partner, dienstverlener, onderaannemer, leverancier, advocaat,
gerechtsdeurwaarder, notaris, ambtenaar van een overheidsinstelling of werknemer van een entiteit in contact met EPS bent, dan kunnen wij
genoodzaakt zijn om uw gegevens te verwerken naargelang de aard van onze relatie.

Welke gegevens worden
verzameld?

Doorgaans identificatiegegevens en gegevens over de uitvoering van het contract of de procedure
in het kader waarvan u met EPS in contact bent gekomen.

Hoe worden uw gegevens
verzameld?

Doorgaans rechtstreeks bij u, uw werkgever of uw organisatie.

Voor welke doeleinde
worden uw gegevens
verwerkt?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor het beheer van onze externe correspondenten en voor
het beheer van de boekhouding en facturatie.

Hoelang worden uw
gegevens bewaard?

Voor de duur die in de algemene principes staat vermeld.

››

Bijzondere gevallen

 Telefoongesprekken:
In het kader van onze activiteiten en kwaliteitsonderzoeken nemen wij telefoongesprekken op, onder meer met het oog op de opleiding van
onze werknemers en voor analysedoeleinden. We delen u mee dat u tijdens een telefoongesprek met onze diensten bezwaar kunt maken tegen
die opname door dat aan uw gesprekspartner te melden.
Die telefoonopnames worden gewist na een termijn van twee maanden, behoudens wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

 Videobescherming van de lokalen van EPS:
Om de veiligheid van de mensen en goederen te garanderen, hebben wij in onze lokalen videobewakingssystemen geïnstalleerd. Die opnames
worden gewist na een termijn van één maand, behoudens wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

››

Wie krijgt toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van of doorgegeven aan derden die eigen commerciële doeleinden nastreven.
We zien erop toe dat de toegang tot uw gegevens beperkt blijft tot de mensen die er kennis van moeten hebben in het kader van hun functie
en in overeenstemming met de doeleinden die met de gegevensverwerking worden nagestreefd (zo hebben alleen de personen die rechtstreeks
betrokken zijn bij de veiligheidsprocedures toegang tot deze informatie).
We delen uw gegevens met onze dochterondernemingen, partners, dienstverleners en onderaannemers enkel voor zover dat strikt noodzakelijk
is. Ons Charter vormt de basis van de eisen die wij hen laten naleven op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging. We vragen aan onze
onderaannemers, die we zorgvuldig selecteren en allemaal in de Europese Unie zijn gevestigd, om uw gegevens uitsluitend te verwerken in het kader
van de taken die wij hen toevertrouwen en overeenkomstig het toepasselijke recht.
In het kader van onze wettelijke verplichtingen of overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven
aan bevoegde openbare instanties als zij dat vragen of aan onze verzekeraars of adviseurs.

››

Welke veiligheidsmaatregelen hebben we genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen?

De bescherming en beveiliging van uw gegevens is voor EPS een prioriteit. Wij trachten passende technische en organisatorische maatregelen
te treffen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aan de risico's van de gegevensverwerking is aangepast en om in de mate van het mogelijke
verlies, toevallige vernietiging, beschadiging en ongeoorloofde toegang te vermijden.
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››

Wat zijn uw rechten?

U kunt binnen de beperkingen van de geldende wetgeving:
 Inzage krijgen in uw gegevens en zo nodig vragen om ze te rectificeren;
 Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om gerechtvaardigde gronden, bijvoorbeeld vragen om niet te worden opgenomen
in direct marketing acties;
 Vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken of om uw gegevens te wissen;
 Van mening veranderen door uw toestemming in te trekken;
 Uw gegevens ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat om ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over
te dragen.

››

Hoe oefent u uw rechten uit?

Voor vragen over het Charter of voor elk verzoek betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een brief sturen naar EPS – Internationalelaan
55 D, 1070 Brussel of mailen naar: epsprivacy@eps.e-i.com.
Als u abonnee bent, hebt u rechtstreeks via uw abonneezone toegang tot uw voornaamste persoonsgegevens en kunt u daar een aantal gegevens
rechtzetten.

REF : 0001656_1811

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Functionaris voor Gegevensbescherming, EPS, Internationalelaan
55 D, 1070 Brussel.
U moet bij uw aanvraag een identiteitsbewijs voegen. We trachten binnen een maand na ontvangst aan uw verzoek gevolg te geven.
De meegedeelde gegevens in het kader van de uitoefening van uw rechten worden verwerkt en in principe bewaard gedurende één jaar voor de kopie
van de identiteitsbewijzen en gedurende drie jaar voor de schriftelijke contacten.
Bij de uitoefening van uw recht van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing, worden de contactgegevens waarvoor u ons
uw bezwaar kenbaar maakte, voor onbepaalde tijd bewaard om de effectieve toepassing van uw bezwaar te garanderen.
Ten slotte hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.
U kunt hiermee contact opnemen via: contact@apd-gba.be.

Euro Protection Surveillance nv – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 5.000.000 euro – Btw BE 0679.698.103 – Internationalelaan 55D, 1070 BRUSSEL –
IBAN: BEOBANK – BE23 1096 6746 2291 – BIC: CTBKBEBXXXX. Vergunning als onderneming voor alarmsystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

4

