
  

Privacybeleid  

 

 Identificatie voor de 
verwerkingsverantwoordelijke 

  

Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een fundamentele rol in de 

activiteiten van een organisatie zoals JPCR nv. Onze hoofdactiviteiten bestaan uit de 

uitvoering van kwalitatieve marktstudies voor onze klanten. 

 JPCR nv verbindt zich ertoe om de Belgische wetgeving op de bescherming van de 

persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving staat integraal op de website van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 

Dit privacybeleid is van toepassing op JPCR nv als verantwoordelijke voor de verwerking van 

de Site https://www.jpcr.be (verder de Site genoemd). 

  

JPCR nv. 

Adres : Clos de la Futaie 5 B-1410 Waterloo - België 

E-mailadres : info@jpcr.be 

Contactpersoon : Jean-Paul Crabbé 

 Data Privacy Officer : Jacques Folon is te bereiken op het adres jacques@gdprfolder.eu.  

 

Anonieme toegang en aanvaarding van 
ons privacybeleid 

  

U moet geen persoonsgegevens meedelen om toegang te krijgen tot onze Site. 
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Register van verwerkingen 

  

JPCR nv heeft een register aangelegd van alle verwerkingen die onder haar aansprakelijkheid 

worden uitgevoerd. De documentatie bevat op zijn minst onderstaande informatie: 

• de naam en de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking of een adjunct-

verantwoordelijke voor de verwerking of een onderaannemer en de vertegenwoordiger 

in voorkomend geval; 

• de naam en de gegevens van de verantwoordelijke persoon of functionaris voor 

gegevensbescherming; 

• de doeleinden van de verwerking; 

• een beschrijving van de betrokken categorieën personen en categorieën 

persoonsgegevens in verband hiermee; 

• de ontvangers of de categorieën ontvangers van persoonsgegevens, inclusief de 

verantwoordelijken voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens worden 

meegedeeld in het kader van een gerechtvaardigd belang; 

• desgevallend de transfer van gegevens naar een derde land of een internationale 

organisatie, inclusief de naam van dit derde land of deze internationale organisatie en, 

in voorkomend geval, de documenten die het bestaan van gepaste waarborgen 

aantonen; 

• een algemene aanwijzing voor de termijnen waarin de verschillende categorieën 

gegevens moeten worden gewist. 

  

Automatische inzameling van informatie 

  

 Net als bij elk bezoek aan een Site wordt de volgende informatie ingezameld: 

• IP-adres 

• DNS-adres 

• Browser 

• Schermresolutie 

• Pagina vóór de aankomst op de Site 

  

JPCR nv zamelt deze gegevens enkel in voor de bezoekersstatistieken van de Site en koppelt 

deze niet aan persoonsgegevens die ergens anders werden ingezameld. 

 



Cookies 
  

Tijdens uw bezoek aan onze Site kan een “cookie” worden geregistreerd op uw harde schijf 

(klein bestand dat wordt meegezonden door een internetserver, die zich op de harde schijf van 

uw computer registreert en een spoor en bepaalde informatie van het bezoek bewaart, die 

enkel toegankelijk zijn voor deze Site). 

  

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen zodat u over het bestaan van de cookies wordt 

ingelicht of ze systematisch weigeren. Deze cookie vergemakkelijkt de navigatie op onze Site, 

legt geen verband tussen de informatie die de cookies automatisch optekenen en de 

nominatieve gegevens van onze bezoekers. 

  

JPCR nv informeert de gebruikers hierover conform de vigerende wetgeving. 

  

Ingezamelde gegevens en 
verduidelijking van de doeleinden 
  

JPCR nv zamelt uw persoonsgegevens enkel in wanneer u ze vrijwillig meedeelt en in 

toepassing van dit privacybeleid.  

 

De gegevens die we inzamelen wanneer u zich op onze Site inschrijft, zijn enkel deze die 

nodig zijn voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met het doeleinde 

waarvoor u ze ons hebt toevertrouwd.  

 

We zamelen uw gegevens in voor volgende doeleinden: 

• Beheer van de bestande van de mensen die ons hebben gecontacteerd 

  



De persoonsgegevens die u ons hebt toevertrouwd, worden niet gebruikt voor direct 

marketing. We nemen contact op met u en vragen uw voorafgaande toestemming indien we u 

persoonsgegevens voor een nieuw doeleinde willen gebruiken. 

  

Onderhavig privacybeleid kan de rechten die JPCR nv zou kunnen hebben tegenover een 

willekeurige natuurlijke persoon uit hoofde van contracten of een andere wetgeving, niet 

beperken. 

Onthulling van gegevens aan derden 
  

We onthullen uw persoonsgegevens niet aan derden. We houden ons enkel het recht voor om 

de persoonsgegevens mee te delen op verzoek van een gerechtelijke of administratieve 

overheid krachtens de wet. 

  

Bewaringstermijn van de gegevens 
  

Bij gebrek aan wettelijke verplichtingen worden de gegevens van de deelnemers bewaard 

gedurende een periode van 12 maanden na hun laatste contact met ons. 

  

Vertrouwelijkheid en veiligheid 
  

De Site voldoet aan een beleid, aan regels en veiligheidsmaatregelen die de persoonsgegevens 

moeten beschermen. 

  

Rekening houdend met de meest recente technieken en de kosten voor hun toepassing, past 

JPCR nv de gepaste technische en organisatorische maatregelen en procedures toe, zowel bij 

de definitie van de verwerkingsmiddelen als bij de bewerking zelf, om ervoor te zorgen dat de 

verwerking voldoet aan de wettelijke voorschriften en de bescherming van de rechten van de 

betrokken persoon waarborgt. 

  



JPCR nv voert alle mechanismen in om ervoor te zorgen dat standaard enkel de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor elk specifiek doeleinde van de verwerking worden 

verwerkt. Deze gegevens worden meer bepaald niet langer ingezameld of bewaard dan de 

minimumtijd die nodig is voor deze doeleinden, wat zowel de hoeveelheid gegevens als de 

duur van hun bewaring betreft. Deze mechanismen garanderen meer bepaald dat 

persoonsgegevens standaard niet toegankelijk worden gemaakt voor een onbepaald aantal 

natuurlijke personen. 

 JPCR nv en elke onderaannemer voeren de gepaste technische en organisatorische 

maatregelen in om, rekening houdend met de meest recente technieken en de kosten voor hun 

toepassing, een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s van de 

verwerking en aan de aard van de te beschermen persoonsgegevens. 

Na een risico-evaluatie nemen JPCR nv en de onderaannemer de maatregelen die de 

regelgeving voorziet om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of 

ongeoorloofde vernietiging en het toevallig verlies en om elke niet toegelaten verwerking te 

voorkomen, meer bepaald de onthulling, de verspreiding of de toegang zonder toelating, of de 

wijziging van de persoonsgegevens. 

JPCR nv zal 

  

• er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, 

onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd; 

• ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden voor 

de personen die onder zijn gezag handelen, beperkt blijven tot hetgeen die personen 

nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de 

behoeften van de dienst; 

• alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze 

wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van 

persoonsgegevens gelden; 

• zich ervan vergewissen of programma's voor de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan 

de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat er geen 

wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt; 

• zich ervan vergewissen dat eenieder die handelt onder het gezag van de 

verantwoordelijke voor de verwerking of van de onderaannemer alsmede de 

onderaannemer zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht 

van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een 

verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; 

• treft en verplicht zijn onderaannemers en partners om de gepaste technische en 

organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de 

persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig 

verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet 

toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend 

beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds met de stand van de 

techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds 

met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's. 



  

Indien de gegevensverwerking aan een onderaannemer wordt toevertrouwd, moet JPCR nv: 

• een onderaannemer kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te 

verrichten verwerking; 

• toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in 

contractuele bepalingen; 

• de aansprakelijkheid van de onderaannemer ten aanzien van de verantwoordelijke 

voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst; 

• met de onderaannemer overeenkomen dat de onderaannemer slechts handelt in 

opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de onderaannemer is 

gebonden door dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke in 

toepassing van de wet is gehouden; 

• in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met 

betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de 

veiligheidsmaatregelen vaststellen; 

  

Uw rechten als gebruiker 
  

Conform de vigerende wetgeving kan u onderstaande rechten uitoefenen door een brief naar 

hogervermelde contactpersoon te sturen, aangevuld met een recto-versokopie van uw 

identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen: recht 

• op toegang, 

• op verbetering, 

• op verwijdering, 

• op beperking van de verwerkingen, 

• op verzet tegen profilering, 

• op overdraagbaarheid. 

 De newsletters, e-mails, mailings en brieven die u ontvangt, vermelden steeds de 

mogelijkheid om af te zien van de ontvangst van berichten in de toekomst en om uw 

persoonsgegevens te wijzigen indien nodig. 

Contactpunten privacy 
 U kan met vragen en problemen betreffende ons privacybeleid terecht bij onze DPO of de 

contactpersoon, van wie u de gegevens  hoger terugvindt. 

Zo ons antwoord u geen voldoening schenkt, kunt u contact opnemen met de 

gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 
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