PRIVACY VERKLARING VOOR KLANTEN
EN BEZOEKERS
I.

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig de wetten en de algemene
verordening
gegevensbescherming
(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 (GDPR), moeten de
persoonsgegevens verwerkt worden op een
rechtmatige, behoorlijke en transparante
wijze.
Huidig document heeft als doel om aan de
betrokken
persoon
de
informatie,
communicatie en de wijze van uitoefening van
zijn rechten mee te delen.

-

artikel 6, c) van GDPR – noodzakelijk
om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen inzake
boekhouding en facturatie.
3. Categorieën van persoonsgegevens
De persoonsgegevens hebben betrekking op
de identiteit van de belanghebbende (naam,
voornaam, vennootschap, adres, telefoon-en
faxgegevens, e-mailadres, BTW nummer en
ondernemingsnummer…).
4. Ontvanger van persoonsgegevens

Krachtens de artikels 12 en 13 van GDPR,
verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
volgende informatie:
1.

De verwerkingsverantwoordelijke

De
verwerkingsverantwoordelijke
is
de
vennootschap Schwabe Pharma Belgium
B.V.B.A, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan
24
C,
met
ondernemingsnummer 0427.547.195.

De ontvanger van de persoonsgegevens is het
betrokken personeel werkzaam bij Schwabe
Pharma Belgium en verbonden aan de
afdelingen boekhouding en facturatie en
klantenbeheer en de commerciële afdeling.
5. Noodzakelijke informatie voor het
waarborgen van een behoorlijke en
transparante verwerking
5.1.

2. Doeleinde en rechtsgrond voor
huidige verwerking
2.1. De verwerking wordt ingesteld voor de
volgende doeleinden:
-

Klantenbeheer
en
verkoop
van
producten van Schwabe Pharma
Belgium in het kader van contractuele
relaties en in het kader van
marketingcampagnes

2.2. De rechtsgrond van de verwerking is
gesteund op :
-

artikel 6, b) van GDPR – noodzakelijk
voor
de
uitvoering
van
een
overeenkomst.
De verwerking is noodzakelijk voor het
het uitvoeren van de contracten
tussen Schwabe Pharma Belgium en
haar klanten.

5.2.

De
persoonsgegevens
worden
bewaard gedurende de wettelijk
opgelegde bewaringstermijn in het
kader
van
de
facturatie
en
boekhouding, namelijk tot 7 jaar vanaf
de eerste januari volgend op de datum
van de facturen of sluiting van de
boeken.
Elke
persoon
waarvan
de
persoonsgegevens
het
voorwerp
uitmaken van verwerking, heeft het
recht
om
aan
de
verwerkingsverantwoordelijk inzage
van en rectificatie of verwijdering van
de persoonsgegevens, of beperking
van de hem betreffende verwerking te
verzoeken, alsmede het recht tegen
de verwerking te allen tijde bezwaar te
maken
en
het
recht
op
gegevensoverdraagbaarheid en het
recht om niet te worden onderworpen
aan
een
uitsluitend
op
geautomatiseerde
verwerking,
waaronder
profilering,
gebaseerd
besluit.

5.3.

5.4.

5.5.

II.

Elke
persoon
waarvan
de
persoonsgegevens
het
voorwerp
uitmaken van verwerking, heeft het
recht klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit, namelijk
thans de Privacy commissie en vanaf
25
mei
2018,
de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
De vereiste van het verschaffen van
persoonsgegevens is een voorwaarde
voor het sluiten van een contract. Het
niet
verschaffen
van
deze
persoonsgegevens
brengt
de
onmogelijkheid mee voor Schwabe
Pharma Belgium om te contracteren
en om vervolgens haar verplichtingen
gekoppeld aan de uitvoering van het
contract te respecteren.
In geval van vragen betreffende
huidige verwerking, kan elke persoon
zich wenden tot Schwabe Pharma
Belgium via het volgende e-mailadres:
info@schwabe.be

Sunshine Act

Overeenkomstig Hoofdstuk 1 van titel 3 van
de Wet van 18 december 2016 houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid (B.S. 27
december 2016) (Sunshine Act) en het K.B.
Sunshine Act van 14 juni 2017 tot uitvoering
van de Sunshine Act (B.S. 23 juni 2017)
hebben farmaceutische bedrijven en bedrijven
van medische hulpmiddelen, al dan niet
gevestigd in België, de verplichting (wettelijke
transparantieplicht) om premies en voordelen
die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of
onrechtstreeks
toekennen
aan
gezondheidsbeoefenaars, organisaties in de
gezondheidszorgsector
of
patiëntenverenigingen, te documenteren en
jaarlijks
openbaar
te
maken
in
het
transparantieregister betransparent.be, dat
beheerd wordt door Mdeon.
Huidig document heeft als doel om de nodige
informatie hieromtrent aan de betrokken
gezondheidszorgbeoefenaar mee te delen.
1) De kennisgevingsplichtige
onderneming
De kennisgevingsplichtige onderneming is de
vennootschap Schwabe Pharma Belgium
B.V.B.A, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan
14
C,
met
ondernemingsnummer 0427.547.195.

2) Doeleinde en rechtsgrond
huidige verwerking

voor

- De verwerking wordt ingesteld bestemd voor
de volgende doeleinden:
-

transparantie

De rechtsgrond van de verwerking is gesteund
op :
-

artikel 6, c) van GDPR – noodzakelijk
om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
De verwerking is noodzakelijk om te
voldoen
aan
de
wettelijke
transparantieverplichting.

3) Openbaarmaking
De volgende toegekende premies of voordelen
moeten op nominatieve basis openbaar
gemaakt worden:
Voor gezondheidsbeoefenaars:
a) de bijdragen in de kosten van deelname
aan wetenschappelijke manifestaties,
zoals de inschrijvingskosten en de reisen verblijfskosten;
b) de honoraria, betaling en terugbetaling
van
kosten
voor
diensten
en
consultancy.
Voor organisaties in de
gezondheidszorgsector:
a)
de bijdragen in de kosten van
wetenschappelijke
manifestaties,
zoals de inschrijvingskosten en de
reis- en verblijfskosten, en de
sponsoring
contracten
met
organisaties in de gezondheidssector
of met derden die door deze
organisaties zijn aangeduid om een
wetenschappelijke bijeenkomst te
beheren;
b)
de
honoraria,
betalingen
en
terugbetalingen van kosten voor
diensten en consultancy;
c)
de schenkingen en toelagen die de
gezondheidszorg ondersteunen.
Voor patiëntenverenigingen:
a)
de
honoraria,
betaling
en
terugbetaling
van
kosten
voor
diensten en consultancy ;
b)
de financiële of andere bijdragen.
Ingeval van vragen betreffende huidige
verwerking, kan elke persoon zich wenden tot

Schwabe Pharma Belgium via het volgende email adres: info@schwabe.be

III.

Internet - Privacy

Ons engagement met betrekking tot de
bescherming van uw privacy - Gebruik
van informatie
Overeenkomstig de wetten en reglementen
betreffende
de
verwerking
van
persoonsgegevens, worden de door Schwabe
Pharma
Belgium
verzamelde
persoonsgegevens
verwerkt
op
een
rechtmatige, behoorlijke en transparante
wijze.
De verwerking wordt
volgende doeleinden:
-

-

De bewaring van de gegevens wordt beperkt
tot de duur van de relaties tussen de
betrokkene en Schwabe Pharma Belgium.

ingesteld

voor

de

Het verzenden door Schwabe Pharma
Belgium van gevraagde informatie of
van informatie die dienstig kunnen zijn
aan geïnteresseerden ;
Het
vergemakkelijken
van
de
communicatie met geïnteresseerde
personen door Schwabe Pharma
Belgium, waaronder haar klanten en
leveranciers.

De verwerking is noodzakelijk voor de
gerechtvaardigde
belangen
van
de
verwerkingsverantwoordelijke
die
erin
bestaan om de identiteit te kennen van
klanten/leveranciers/bezoekers
van
de
website.
De ontvanger van de persoonsgegevens is
Schwabe Pharma Belgium B.V.B.A en elke
andere persoon die in haar naam en voor haar
rekening optreedt.

Veiligheid
Schwabe Pharma Belgium behandelt alle
overgemaakte informatie met de grootst
mogelijke zorg en veiligheid. Alle verstrekte
details blijven volledig vertrouwelijk.
Cookies
Het bezoeken van onze website wordt
geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt
om beter te begrijpen hoe onze website
gebruikt
wordt.
Deze
analyse
wordt
uitgevoerd met behulp van de dienst Google
Analytics, die cookies gebruikt en die
gebaseerd is op JavaScript die actief is op het
niveau van uw browser. Meer informatie over
het beleid van Google inzake privacy is ter
beschikking
op
hun
website
http://www.google.com/intl/nl/analytics/tos.
html (cf. Hoofdstuk 8: Privacy). U kan uw
browser zo instellen om alle cookies te
weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden.
De zoekfunctie op onze website is eveneens
gekoppeld aan Google, die cookies gebruikt
Uw taalkeuze wordt bewaard in de cookies.
Beperkingen betreffende de aard en het
gebruik van onze website
De gepubliceerde informatie op onze website
is enkel bestemd om algemene informatie te
verschaffen vermits ze bondig is en
onderworpen aan verandering.

