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Vanaf 25 mei 2018 zal de 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 hierna genoemd AVG, gaan gelden (art. 13 AVG) 

 

Dit document bevat informatie over regels voor de verwerking van uw gegevens door 

Fomicom 

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de 

verwerking van uw gegevens 

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw 

gegevens is Fomicom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem, 

België, info@fomicom.com 

   

2. Contactgegevens functionaris voor 

gegevensbescherming 

 

Er is geen functionaris voor gegevensbescherming 

aangewezen. 

3. Doelen van de verwerking van 

persoonsgegevens en juridische basis 

voor de verwerking 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel om: 

een overeenkomst/overeenkomsten te sluiten en uit te 

voeren, opdrachten uit te voeren (art.6., lid 1, punt b) AVG), 

te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen 

(bewaren van facturen) en verplichtingen tot het archiveren 

(art.6, lid 1, punt c) AVG).  

 

4. Indien de verwerking is noodzakelijk 

voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk 

voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang in het 

kader van de uitoefening of onderbouwing van een 

mogelijke rechtsvordering volgens een met u afgesloten 

overeenkomst (opdracht)(art.6, lid 1, punt f) AVG). 

 

5. Informatie over ontvangers of 

categorieën van ontvangers van de 

persoonsgegevens, indien deze bestaan; 

  

Toegang tot uw persoonsgegevens hebben alle organen die 

door ons zijn gemachtigd om handelingen te verrichten, 

waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is: 

een extern boekhoudbureau, een juridisch adviesbureau, 

logistiek bedrijven, koeriers- en postdiensten, IT leveranciers, 

organen gemachtigd op grond van de geldende 

rechtsvoorschriften (gerechten en overheidsorganen), 

alsmede bureaus voor bedrijfsinformatie, 

verzekeringsmaatschappijen en incassobureaus 

 

6. 

 

 

Doorgifte van persoonsgegevens aan 

derde landen   

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen, 

d.i. buiten de Europese Economische Gemeenschap. 

 

7. De periode gedurende welke de 

persoonsgegevens zullen worden 

opgeslagen 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende: de 

uitvoering van een overeenkomst (uitvoering van opdrachten 

tot aankoop of verkoop) en na beëindiging daarvan 

gedurende 5 jaar; 

 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden   bewaard 

dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden 

waarvan sprake is in punt 3, en na deze termijn tot de datum 

waarop mogelijke vorderingen zijn verjaard of de 

verplichtingen betreffende de bewaring van gegevens, 

voortvloeiend uit de wettelijke voorschriften, zijn vervallen. 

 



8. Informatie dat de betrokkene het recht 

heeft de verwerkingsverantwoordelijke 

te verzoeken om inzage van de 

persoonsgegevens 

 

 

 

 

 

 

                     

U hebt het recht om de persoonsgegevens die over u zijn 

verzameld, in te zien, de verwerkte persoonsgegevens te 

laten rectificeren en te wissen, de verwerking ervan te 

beperken en een kopie van de verwerkte gegevens te 

verkrijgen, de gegevens over te dragen, alsmede bezwaar te 

maken. De verwerkingsverantwoordelijke is slechts verplicht 

de gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, 

indien zich bepaalde omstandigheden voordoen zoals 

genoemd in de regels inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. Tegemoetkoming aan het bezwaar tegen 

de verwerking van gegevens, waarvan de verstrekking 

vrijwillig was, kan ertoe leiden dat de uitvoering van een 

overeenkomst onmogelijk wordt.  

 

9. Informatie dat de betrokkene het recht 

heeft de toestemming te allen tijde in te 

trekken 

U hebt het recht om de toestemming te allen tijde in te 

trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid 

van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 

intrekking daarvan. 

 

10. Informatie dat de betrokkene het recht 

heeft klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit 

U hebt het recht om een klacht over ons in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit, indien wordt aangenomen dat 

de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de 

Verordening Gegevensbescherming. 

 

11. Informatie of de verstrekking van 

persoonsgegevens een wettelijke of 

contractuele verplichting is dan wel een 

noodzakelijke voorwaarde om een 

overeenkomst te sluiten  

 

De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig, toch 

noodzakelijk voor de sluiting van een overeenkomst, 

uitvoering van een opdracht tot 

aankoop/verkoop/dienstverlening.  

 

12. Informatie over het bestaan van 

geautomatiseerde besluitvorming, met 

inbegrip van de in artikel 22, leden 1 

en 4, bedoelde profilering, en, ten 

minste in die gevallen, nuttige 

informatie over de onderliggende logica, 

alsmede het belang en de verwachte 

gevolgen van die verwerking voor de 

betrokkene. 

   

Uw persoonsgegevens zullen zonder uw aparte toestemming 

niet worden verwerkt via geautomatiseerde procedés, 

inclusief de verwerking gebaseerd op profilering.  

 


