“Privacy charter”
Met dit ‘privacy charter’, leggen wij in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op
elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit
charter.
Toepassing
Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw professionele
gegevens door MARELLI.
1. Welke gegevens verzamelen we?
In het kader van een bestaande of toekomstige commerciële samenwerking, verzamelt MARELLI uw
professionele contactgegevens zoals de gegeven van uw bedrijf (adres, activiteit, BTW nummer,
bank rekeningen,…), uw beroep, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en/of gsm-nummer en/of
faxnummer, maar niet uitsluitend.
Wij verzamelen geen ‘privé’ gegevens (persoonlijke interesse, hobby’s, leeftijd, gezinsleven,…) noch
‘gevoelige’ gegevens (politieke mening, religieuze overtuiging, medische informatie, ras en etnisch
herkomst,…).
2. Waarom verzamelen we deze gegevens?
Deze gegevens zijn enkel gebruikt in het kader van onze contractuele verhouding van professionele
aard, volgens de handels- en wettelijke regelingen van toepassing, om de overeenkomst die U met
ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen (commerciële informatie, offerte, levering,
facturatie, dienst na verkoop,…)
Deze zijn niet gebruikt voor statistische doeleinden noch andere redenen andere dan onze
handelsrelatie.
U ontvangt onze elektronische mails (‘Newsletter’) alleen als U uw uitdrukkelijke toestemming hebt
gegeven. Indien U geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt
ontvangen, kunt U op elk moment, zonder motivatie uitschrijven.
3. Oorsprong van uw gegevens
MARELLI verzamelt uw gegevens via verschillende kanalen. We verzamelen bijvoorbeeld uw
gegevens via markt onderzoek, telefoongesprek, e-mail, bezoek van professionele beurs / markt,
inschrijving op onze ‘Newsletter’,…
Daarnaast verzamelt MARELLI uw gegevens ook wanneer U onze website bezoekt, via cookies of via
vergelijkbare technologieën. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw
webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert. Deze cookies
blijven anoniem en zijn enkel gebruikt als hulp voor de navigatie op onze site.
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4. Beheer van de gegevens en veiligheid
Alle professionele gegevens worden beheerd door MARELLI bvba, Bollinckxstraat 241, BE – 1190
Brussel. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie
van hun taken toegang toe moeten hebben (zie punt 2).
Alle redelijke technische en organisatorische middelen zijn genomen om de veiligheid en de privacy
van uw gegevens te garanderen, om de lekken, de niet toegestaan bekendmaking en diefstal van
gegevens te vermijden. MARELLI beschouwt uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
Uw gegevens zijn bewaard tijdens de strikt noodzakelijke tijdsduur om de doelen vermeld in punt 2
te bereiken.
5. Overdracht aan derde partijen
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die
geen deel uitmaken van MARELLI bvba.
Occasioneel doen we wel een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we
voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor
hebben (transporteur, leverancier,…). Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw
gegevens (die exclusieve eigendom van MARELLI blijven) vertrouwelijk worden behandeld en op een
veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo
zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens
gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.
MARELLI wil zich het recht voorbehouden om de gegevens door te geven op verzoek van wettelijke
bevoegdheden of als wij ter goeder trouw menen dat deze bekendmaking vereist is (wettelijke
naleving, nieuwe regeling, dwingende omstandigheden,…).
6. Hoe kunt U uw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen ?
U hebt een kosteloos recht op inzage, correctie, verzet en schrapping van uw gegevens. Om dit recht
uit te oefenen, dient U een duidelijk verzoek te richten aan MARELLI waarin helder staat wat U
wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien U wenst dat we uw gegevens wissen, dient U dit ook
specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal MARELLI zo snel mogelijk aan
uw vraag voldoen en uw hierover berichten.
Indien U geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt U
op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U hoeft alleen maar met ons contact nemen, of het in
uw persoonlijke parameters aan te duiden, of via de uitschrijving link van onze ‘Newsletter’ te
klikken.
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