
Privacy beleid Rezolv BVBA  

Rezolv BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
 
Rezolv BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in deze privacyverklaring, opgemaakt in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (zijnde 
de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming – hierna: ‘AVG’).  
 
Voor verdere vragen, informatie of opmerkingen betreffende het Privacy beleid van Rezolv BVBA, gelieve contact op te nemen met de zaakvoerder: 
Dhr. Robbie Eyckmans (robbie@rezolv.be – http://www.rezolv.be). 
 
1. Verwerkingsdoeleinden 
 
1.1. Rezolv BVBA verzamelt en verwerkt enkel de aan haar verstrekte persoonsgegevens van betrokkenen die minimaal nodig zijn, en dit met het 

oog op de tenuitvoerlegging van de doeleinden van de onderneming (klantenadministratie, uitvoering van opdrachten, facturatie, profilering en 
het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, etc.). 
 

1.2. Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging en het vertrouwelijk karakter van de 
persoonsgegevens van betrokkenen gewaarborgd worden. 

 
2. Rechtsgronden van de verwerking 
 
2.1. Persoonsgegevens worden door Rezolv BVBA verwerkt op basis van Artikel 6.1. a) (de toestemming van de betrokkene), b) (noodzakelijkheid 

voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van bepaalde maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst), c) 
(noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor Rezolv BVBA) of f) (noodzakelijkheid voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van Rezolv BVBA of een derde) van de AVG.  
 

2.2. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens door Rezolv BVBA geschiedt op basis van Artikel 6.1. a) van de AVG, heeft de betrokkene 
te allen tijde het recht zijn toestemming in te trekken, conform Artikel 7.3. van de AVG.  

 
3. Overdracht aan derden 
 
3.1. De persoonsgegevens van de betrokkene zullen desgevallend gedeeld worden met eventuele andere partijen, gevestigd in de Europese 

Economische Ruimte, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Rezolv BVBA of met enige andere partner.  
 

3.2. Rezolv BVBA verzekert dat voormelde andere partijen eveneens de vereiste technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter 
bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene.  

 
4. Bewaarperiode 
 
4.1. De persoonsgegevens verwerkt door Rezolv BVBA voor de tenuitvoerlegging van diens doeleinden, zullen bewaard worden gedurende de 

termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten van de onderneming te voldoen (o.a. op vlak van boekhouding, etc.). 
 
5. Recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’), beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 

persoonsgegevens 
 
5.1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, rectificatie van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, 

wissing van hem betreffende persoonsgegevens, beperking van de verwerking van zijn gegevens en het maken van bezwaar tegen de 
verwerking van zijn gegevens conform Artikel 6.1. e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van voormelde bepalingen. 
 

5.2. Betrokkene beschikt over het recht van overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, waarbij hij een kopie (in een gestructureerde, gangbare 
en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens kan verkrijgen en zijn persoonsgegevens kan laten doorsturen naar een andere 
vennootschap.  

 
5.3. Teneinde zich te beroepen op voormelde rechten, dient de betrokkene een uitdrukkelijk verzoek hiertoe te richten aan Rezolv BVBA. 

 
6. Direct marketing 
 
6.1. De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 
 
7. Klachten 
 
7.1. De betrokkene heeft het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 

35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


