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Privacyverklaring 

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING 

 

Imaxx hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in 

overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring 

naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening 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. 

Met deze Privacyverklaring wil Imaxx  u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. 

Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Imaxx .  

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige 

basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Imaxx .  

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS? 

 

Imaxx bv (Hierna: “Imaxx”) - 2400 Mol - België - Btw-nummer: 0888493571 - E-mail: info@Imaxx.be - Telefoon: +32 14 32 40 45 

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT?  HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD EN MET WIE WORDEN ZE GEDEELD 

 

1. Om met u in contact te treden 

 

1.1. Beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie 

 

• Via de website kan u informatie verkrijgen en kan u ons vragen stellen over onze diensten en producten.  Om van 

deze dienst gebruik te kunnen moeten, worden voorafgaand een aantal vragen gesteld.  De door u gegeven 

antwoorden worden door ons verwerkt om u betere en meer passende informatie te verschaffen. 

 

• U geeft ons hiertoe expliciete toestemming.   

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

Naam en Voornaam Rechtstreeks bij betrokkene 1 jaar   Geen externe communicatie 

Bedrijfsnaam Rechtstreeks bij betrokkene 1 jaar   Geen externe communicatie 

E-mail adres Rechtstreeks bij betrokkene 1 jaar   Geen externe communicatie 

Telefoonnummer Rechtstreeks bij betrokkene 1 jaar   Geen externe communicatie 

Verzochte informatie Rechtstreeks bij betrokkene 1 jaar   Geen externe communicatie 

 

 

1.2. Om u onze nieuwsbrief toe te sturen 

 

• U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en 

diensten.  

• U gaf ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming.  Het toesturen kan u op elk moment opzeggen via de afmeldlink in 

elke nieuwsbrief 
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Welke persoonsgegevens? 
 

Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

Naam en Voornaam Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
abonnement opzegt   

Geen externe communicatie 

E-mail adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
abonnement opzegt   

Geen externe communicatie 

Telefoonnummer Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
abonnement opzegt   

Geen externe communicatie 

Adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
abonnement opzegt   

Geen externe communicatie 

Voorkeurmateries Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
abonnement opzegt   

Geen externe communicatie 

 

 

2. Nakomen van onze contractuele verplichtingen 

 

2.1. Om onze overeenkomst met u uit te voeren 

 
• Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze volledig te kunnen 

afhandelen.  

 

• Wij verwerken deze gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.  Na afronden van de 

bestelling en wanneer u met ons geen verdere overeenkomst sluit, verwerken wij deze gegevens verder op 

grond van fiscale bewaarplicht 

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

Naam en voornaam Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

Naam bedrijf Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

E-mail Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

BTW nummer Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

Gegevens over uw bestelling Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

Adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

Leveringsadres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

Telefoonnummer Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot afronden van de 
bestelling 

Geen externe communicatie 

 

3. In het kader van het algemeen beheer 

3.1. Om een analyse te maken van onze websitebezoekers 

• Om een analyse te maken van onze websitebezoekers en de gebruikservaring ervan te verbeteren verwerken 

wij bepaalde persoonsgegevens.  Niettegenstaande deze analyse volledig anoniem is, sluiten wij niet uit dat 

bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.  Meer hierover vindt u in onze cookieverklaring. 

• Voor de analyse van het gebruik van onze websites hebben wij uw toestemming verkregen (waarvoor wij zgn. 

“anonieme analysecookies” gebruiken).  U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken 

https://cdn.cookiecode.nl/cookie/imaxx.be/vl/pdf
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Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

IP-adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot zolang u uw 
toestemming niet intrekt  

Geen externe communicatie 

Tijdstip opvraging Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot zolang u uw 
toestemming niet intrekt 

Geen externe communicatie 

Browsergegevens Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot zolang u uw 
toestemming niet intrekt 

Geen externe communicatie 

Duurtijd per pagina Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot zolang u uw 
toestemming niet intrekt 

Geen externe communicatie 

Vermoedelijke plaats van 
raadpleging 

Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot zolang u uw 
toestemming niet intrekt 

Geen externe communicatie 

 

3.2. Veiligheid en goede werking van onze Websites 

• Wanneer je een van onze websites bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om de goede werking en 

veiligheid van onze websites te garanderen.  Meer hierover vindt u in onze cookieverklaring. 

 

• Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op on gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid van onze 

website betreft (waarvoor wij zgn. “functionele cookies” gebruiken). Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met 

de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan 

contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.  Meer uitgebreide informatie over ons gebruik van 

cookies vind u in ons cookiebeleid.   

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

IP-adres Rechtstreeks bij betrokkene 1 maand  Bij misbruik eventueel gedeeld met politionele diensten 

Vermoedelijk land van 
raadpleging 

Rechtstreeks bij betrokkene 1 maand Bij misbruik eventueel gedeeld met politionele diensten 

 

3.3. Sturen van promotiematerialen 

• Om klanten en prospecten op de hoogte te houden van aanbiedingen, promo's, nieuwe diensten of producten, ... 

sturen wij op regelmatige tijdstippen promotiemateriaal uit en verwerken hiervoor persoonsgegevens  

 

• Wanneer dit via e-mail gebeurt, hebben wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verkregen, in alle andere 

gevallen beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om onze organisatie kenbaar te maken en verder te 

promoten.  Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u 

bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande 

contactmogelijkheden. 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

Naam en voornaam of 
bedrijfsnaam 

Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
toestemming intrekt  

Geen externe communicatie 

Adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
toestemming intrekt  

Geen externe communicatie 

e-mail adres Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
toestemming intrekt  

Geen externe communicatie 

Voorkeuren Rechtstreeks bij betrokkene 
Tot wanneer u uw 
toestemming intrekt  

Geen externe communicatie 
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3.4. Bestrijden van misbruik en fraude 

• Ter bestrijding van fraude/misbruik houden wij welbepaalde gegevens bij. 

 

• Wij beroepen ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang om te kunnen optreden tegen betrokkenen waarbij we 

misbruik en/of frauduleuze praktijken vaststellen.  Dit gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van 

uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons 

op via onderstaande contactmogelijkheden. 

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

Naam en voornaam of naam 
bedrijf 

Soms rechtstreeks van betrokkene soms 
via een derde ontvangen 

Tot 5 jaar na afhandeling 
inbreuken  

Gedeeld met gerechtelijke instanties 

Adres 
Soms rechtstreeks van betrokkene soms 
via een derde ontvangen 

Tot 5 jaar na afhandeling 
inbreuken 

Gedeeld met gerechtelijke instanties 

E-mail adres 
Soms rechtstreeks van betrokkene soms 
via een derde ontvangen 

Tot 5 jaar na afhandeling 
inbreuken 

Gedeeld met gerechtelijke instanties 

IP-adres 
Soms rechtstreeks van betrokkene soms 
via een derde ontvangen 

Tot 5 jaar na afhandeling 
inbreuken 

Gedeeld met gerechtelijke instanties 

Telefoon 
Soms rechtstreeks van betrokkene soms 
via een derde ontvangen 

Tot 5 jaar na afhandeling 
inbreuken 

Gedeeld met gerechtelijke instanties 

 

4. In het kader van conflictenbeheer 

4.1. Om contractuele schuldvorderingen te innen 

• Wanneer wij binnen onze contractuele relatie ten aanzien van u vorderingen willen instellen, kunnen wij onze 

rechten uitoefenen en hiervoor persoonsgegevens verwerken 

 

• Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van een overeenkomst.   

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

Naam en voornaam of 
bedrijfsnaam 

Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Adres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Gegevens aangaande de 
bestelling 

Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

BTW nummer 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Leveringsadres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Telefoon 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

E-mail adres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

 

4.2. Vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten  

• Om onze rechten te vrijwaren, ons te verdedigen en onze rechten uit te oefenen in gerechtelijke en 

buitengerechtelijke procedures van welke oorsprong ook, te doen, verwerken wij persoonsgegevens 
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• Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang om ons te verdedigen en onze rechten te vrijwaren.  Dit 

gerechtvaardigd belang is proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende 

informatie over onze belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. 

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

Naam en voornaam of 
bedrijfsnaam 

Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Adres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Gegevens aangaande de 
bestelling 

Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

BTW nummer 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Leveringsadres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

Telefoonnummer 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

E-mail adres 
Zowel rechtstreeks bij betrokkene of 
onrechtstreeks via derden 

Tot wanneer de procedure 
afgelopen is  

Gegevens worden gedeeld met advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, arbiters 

 

5. In het kader van ons opgelegde wettelijke verplichtingen  

5.1. Om te voldoen aan fiscale wetgeving 

• Wanneer wij met u een overeenkomst hebben afgesloten, hebben wij de wettelijke verplichting om uw gegevens 

voor fiscale controles bij te houden 

 

• Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting 

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

Naam en voornaam of 
bedrijfsnaam 

Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

Adres Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

Bankrekeningnummer Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

BTW nummer Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

Leveringsadres Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

Telefoonnummer Rechtstreeks bij betrokkene 7 jaar einde overeenkomst Met fiscale administratie 

 

6. In het kader van ons personeelsbeleid 

6.1. Bij sollicitaties via de website of bij een spontane sollicitatie via e-mail 

• Wanneer u uw kandidatuur voor een vacature of een spontane sollicitatie ons via de website toestuurt, verstrekt u 

ons een aantal persoonsgegevens.  Ingeval u uw kandidaten screent via sociale media, las volgende in.  Een 

onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online kan 

worden opgezocht, zoals uw social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het 

sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij 

wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. 
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• De gronden voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: uw 

toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met u aan te gaan en ons gerechtvaardigde 

belang om op basis van uw aanvraag te beoordelen of we u in dienst zullen nemen. Dit gerechtvaardigd belang is 

proportioneel met de naleving van uw rechten en vrijheden.  Wenst u bijkomende informatie over onze 

belangenafweging, neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.  

 

Welke persoonsgegevens? 
Hoe hebben wij deze gegevens 
verkregen? 

Hoe lang? 
Met wie worden deze gegevens gedeeld? 
 

Naam en Voornaam Rechtstreeks bij betrokkene 
2 maand na einde sollicitatie 
als u niet in dienst treedt  

Eventueel met selectiebureau 

Adres Rechtstreeks bij betrokkene 
2 maand na einde sollicitatie 
als u niet in dienst treedt  

Eventueel met selectiebureau 

Contactgegevens Rechtstreeks bij betrokkene 
2 maand na einde sollicitatie 
als u niet in dienst treedt  

Eventueel met selectiebureau 

CV Rechtstreeks bij betrokkene 
2 maand na einde sollicitatie 
als u niet in dienst treedt  

Eventueel met selectiebureau 

Motivatiebrief Rechtstreeks bij betrokkene 
2 maand na einde sollicitatie 
als u niet in dienst treedt  

Eventueel met selectiebureau 

 

4 WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!  

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de 

behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om 

technische keuzes te herinneren. 

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij 

u graag door naar onze Cookieverklaring. 

Als u het platform/de website van Imaxx  wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan 

uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring. 

5 WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 

 

5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Imaxx verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in: 

- Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt. 

- Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. 

- Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring. 

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de 

persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Imaxx onmiddellijk alle mogelijke 

maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken. 

5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Imaxx  uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van 

uw persoonsgegevens. Wanneer Imaxx uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde 

persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Imaxx hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het 

ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@Imaxx.be. 

https://cdn.cookiecode.nl/cookie/imaxx.be/vl/pdf
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Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf 

onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te 

verstrekken aan Imaxx. Imaxx  zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.  

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen 

op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen: 

- Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld; 

- Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat 

voor de verwerking;  

- Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 

verwerking bestaan; 

- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;  

- Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting. 

Imaxx  beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen. 

5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: 

- Gedurende de periode die Imaxx nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;  

- Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het 

wissen van de persoonsgegevens;  

- Wanneer Imaxx de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de 

persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering; 

- Gedurende de periode die Imaxx nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te 

beoordelen. 

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Imaxx staakt 

hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Imaxx dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar. 

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Imaxx  hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de 

aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@Imaxx.be. 

5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 

Gebruiker heeft het recht om de aan Imaxx verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te 

verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 

wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.  

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Imaxx hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de 

aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@Imaxx.be.   

5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN 

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van 

de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.  

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Imaxx hieraan onmiddellijk na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven. De 

aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@imaxx.be 

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Imaxx bij de 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 


