METODO BVBA
PRIVACYVERKLARING
Metodo bv met maatschappelijke zetel te Sint-Denijs-Westrem en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0811 270 188 hecht veel belang aan een veilige en
transparante verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als adviespartner van verschillende
bouwprojecten staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. De gegevens van o.a. onze klanten,
onderaannemers en leveranciers wensen wij te beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten,
onterechte toegang en onterechte verwerkingen. Metodo bvba is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Het is belangrijk dat u deze
Privacyverklaring aandachtig leest, aangezien deze weergeeft hoe en waarvoor uw persoonsgegevens
worden verwerkt.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van
deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking ervan.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Metodo bvba.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 9051, Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6C met
als ondernemingsnummer 0811.270.188.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds
terecht bij Metodo bv via brief op het bovenstaand adres of via e-mail (info@metodo.be)
Gegevensbeschermingautoriteit:
www.gegevensbeschermingautoriteit.be
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Bij de verzameling van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake
bescherming van persoonsgegevens, evenals de General Data Protection Regulation (GDPR)
vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

2. PERSOONSGEGEVENS
Naargelang de activiteiten en de (contractuele) relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende
persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, adres, BTW-nummer, e-mailadres,
telefoon- en/of gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (bv. bij aankoop van
een woonunit) kan het zijn dat u ons uw rijksregisternummer en uw bankkaartnummer bezorgt.
Wij vertrouwen op de correctheid van de gegevens die u ons verstrekt. Indien uw gegevens niet meer
actueel zijn, verzoeken wij u om dit te melden. Bij een samenwerking stemt u ermee in dat wij uw

persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Gelieve nota te nemen dat u de verantwoordelijkheid
heeft voor de gegevens die u ons verstrekt.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS
3.1 Klantgegevens
In het kader van de uitvoering van een overeenkomst betreffende de constructie van een
residentieel of industrieel gebouw verzamelen en verwerken wij de identiteits- en
contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers,
aangestelden en nuttige contactpersonen. Zonder de verstrekking en verwerking van deze
gegevens kunnen wij onze opdracht als adviespartner niet naar behoren uitvoeren.
Doeleind(en):
De uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer en de
boekhouding.
Rechtsgrond(en):
De uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
3.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers,
onderaannemers, hun (sub)onderaannemer(s), hun personeel, hun medewerkers,
aangestelden en andere nuttige contactpersonen.
Doeleind(en):
De uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en
de boekhouding.
Rechtsgrond(en):
De uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
3.3 Gegevens en personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons
personeelsbeheer en de loonadministratie. Deze verwerking komt uitgebreider aan bod in
onze Privacyverklaring voor werknemers.
3.4 Andere gegevens
Wij verwerken ook persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten/prospecten, contacten van
experts binnen onze sector of andere sectoren, nuttige contacten binnen onze sector,
netwerkcontacten enz…
Doeleind(en):
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Het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.
Rechtsgrond(en):
Ons gerechtvaardigd belang. In sommige gevallen zijn deze contacten ook nodig voor de
uitvoering van een overeenkomst.

4. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet
contractuele) relatie die wij met u hebben. Indien u klant, aannemer, leverancier bent houden wij
die gegevens tien jaar bij voor eventuele verdere samenwerkingen. Na een periode van tien jaar
worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd, behoudens voor wat betreft de
persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in een
geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog nodig zijn.

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan
mogelijke dienstverleners, zoals onze boekhouder, IT-leverancier… De werknemers,
leidinggevenden en/of vertegenwoordigers van deze dienstverleners dienen uw
persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor
doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. In geen geval zal Metodo bvba uw
persoonsgegevens verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan marketingbureaus of
gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
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6. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw
persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Onze werknemers,
medewerkers en aangestelden zijn contractueel verplicht om deze gegevens vertrouwelijk te
verwerken.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de
algemene bepalingen van de GDPR, delen wij u mee dat u over volgende rechten beschikt:
Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen
en te verwijderen. In sommige gevallen zal het niet worden toegestaan om uw gegevens te laten
verwijderen, dit kan in het geval van verkoopovereenkomst tussen u en Metodo, dit wordt
aanzien als een bindende overeenkomst.
Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw onjuiste persoonsgegevens te verbeteren, evenals
om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
Recht op gegevenswissing of beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken uw
persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder
de voorwaarden bepaald door de GDPR. Wij kunnen weigeren om bepaalde gegevens te wissen of
te beperken. Dit handelt om die persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons
gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld.
Deze rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met Metodo bv. Voor alle vragen met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Metodo bv via
brief op ons adres of via e-mail (info@metodo.be)

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Metodo neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@metodo.be.
Onze maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens:
1. Beveiligingssoftware, virusscanner.
2. Wij bewaren uw gegevens op One-Drive.
3. Bewaren van uw gegevens op een externe harde schijf die van buitenaf niet toegankelijk
is.
4. Wij maken een back-up in cloud-service STACK
5. Ons emailplatform is combell, GDPR-proof.

OPGEMAAKT TE SINT-DENIJS-WESTREM, 25/05/2018
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