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Versie 1.0 van datum 12/01/2020 

PRIVACY POLICY 

RetailDetail BV - RetailHub BV - Home of Retail BV 
 

Inleiding 

Deze privacy policy van Home of Retail BV, RetailDetail BV en RetailHub BV beschrijft het beleid dat gevoerd 
wordt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op alle websites, applicaties, mobiele applicaties, 
producten en diensten.  

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen. 

 

Definities 

Aanbevolen Inhoud: alle digitale inhoud die afgestemd wordt op de interesses van een bezoeker aan de hand 
van zijn gedrag mits mogelijk dankzij zijn toestemming of van een aangemelde gebruiker aan de hand van zijn 
gedrag mits mogelijk dankzij zijn toestemming en van de bewaarde gegevens. 

Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op 
jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je ons bezoekt.  

Product/Dienst: elke interactie van Home of Retail BV, RetailDetail BV en/of RetailHub BV met een gebruiker. 

Bezoeker: gebruiker van een product/dienst 

Aangemelde gebruiker: Bezoeker met een eigen account bij Home of Retail BV, RetailDetail BV en/of RetailHub 
BV. 

 

Verwerkingsverantwoordelijken 

Home of Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub BV zijn de verwerkingsverantwoordelijken van je 
persoonsgegevens indien je haar deze levert of ter beschikking stelt. 

 

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

Doeleinden en rechtsgronden 

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel op basis van de verwerkingsgronden toestemming, uitvoering 
van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang. 

 

Ontvangst van gegevens 

Doorgaans worden persoonsgegevens ontvangen in het kader van het leveren van een dienst. 
Daarnaast kunnen persoonsgegevens ontvangen worden door: 

• Het delen van informatie tussen Home of Retail BV, RetailDetail BV en RetailHub BV; 
• Publieke bronnen; 
• Sociale media; 
• Partners waarmee een overeenkomst gesloten is, indien je hiervoor je toestemming gegeven hebt. 

 

Contact 

U kunt steeds voor alle vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens contact opnemen met Home of 
Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub BV via admin@retaildetail.be.  
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Wie ontvangt uw gegevens? 

Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan: 

• Medewerkers voor het uitoefenen van hun functie; 
• Onderaannemers die in opdracht en voor rekening van Home of Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub 

BV werken; 
• De twee partner bedrijven van Home of Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub BV; 
• Sociale media indien je deze gebruikt bij onze diensten; 
• Derde partijen ivm vennootschapsrechterlijke transacties en betrokken professionele raadgevers; 
• Gerechtelijke, politionele en administratieve autoriteiten indien de wet of omstandigheden dit vereisen; 
• Partners van Home of Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub BV indien je hiervoor toestemming hebt 

gegeven; 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven indien noodzakelijk voor de verwerking ervan. 

 

De Europees Economische Ruimte 

Na je toestemming is het mogelijk dat je persoonsgegevens doorgegeven worden aan partijen buiten de 
Europese Economische Ruimte. 

 

Uw rechten 

Je hebt recht op inzage en verbetering van je persoonsgegevens. Je hebt recht op schrapping van je 
persoonsgegevens voor zover dit de rechten van Home of Retail BV, RetailDetail BV of RetailHub BV niet beperkt. 

 


