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1. Wat is het doel van dit document? 
 

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr.2016/679 en de Wet 
"Informatica et Libertés" van 6 januari 1978 in de meest recente versie, heeft dit privacybeleid tot 
doel u op de hoogte te brengen van alle verwerkingen die op uw persoonsgegevens op deze 
website worden uitgevoerd. 

 
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking? 

 
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op de 
website https://www.meteorage.com is het bedrijf Météorage, SAS, geregistreerd in het handels- 
en vennootschapsregister van Pau onder nummer 339 528 218, met maatschappelijke zetel op 
de 2 avenue President Pierre Angot, 64000, Pau. 

 
3. Begripsomschrijvingen 

 
De volgende termen hebben de volgende betekenis, in het meervoud of in het enkelvoud: 

 
-  " De Maatschappij " of " ons " : de vennootschap de hierboven aangeduide 

Verwerkingsverantwoordelijke aanduidt; 
-  "Persoonlijke gegevens " : betekent alle persoonsgegevens in de zin van artikel 4 

van de AVG; 
-  " CNIL " : wijst de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden aan; 
-  "AVG ":  wijst de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 

27 april 2016 aan; 
-  "Toepasselijke regelgeving " : wijst de AVG, de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 

betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden aan in de meest recente 
versie en de daaropvolgende teksten"; 

-  " Website " : verwijst naar deze website, uitgegeven door de Société accessable op 
het adres URL https://www.meteorage.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meteorage.com/
http://www.meteorage.com/
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4. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden uw Persoonsgegevens 
verwerkt? Hoe lang worden ze bewaard? 

 
De verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke basis en voor de 
volgende bewaartermijnen: 

 
BEHEER VAN DE RELATIE MET DE GEBRUIKERS VAN DE INTERNETSITE 

Doeleinden/subeindpunten Rechtsgronden Duur van de bewaring van de 
gegevens 

Beheer van klantenaccounts 
Uitvoering van het 

contract 
(CGU) 

2 jaar na het laatste gebruik van het 
klantenaccount 

Beheer en uitvoering 
van bestellingen en 
abonnementen 

 
Uitvoering van het 

contract 
(CGV) 

De volledige duur van de 
contractuele relatie en vervolgens 
tot 5 jaar na het einde van de 
contractuele relatie 
in intermediaire archivering 

Beheer van de boekhouding Wettelijke 
verplichting 

Tot 10 jaar na het einde van het 
boekjaar 

Mededeling en uitwisseling 
van informatie met het oog 
op het beantwoorden van 
uw vragen en verzoeken 
om informatie via het 
formulier 
"Neem contact met ons op" 

Rechtvaardige 
belangen van de 

Vennootschap om te 
voldoen aan de 

verzoeken van de 
gebruikers via het 
contactformulier 

 
 

12 maanden na de laatste uitwisseling. 

 
 
 

Beheer van klachten en 
eventuele geschillen 

 
 
 

Rechtvaardige 
belangen van het 
Genootschap 

Tot het verstrijken van het wettelijk 
voorschrift 
(5 jaar). 

 
In geval van het instellen van een 
rechtsvordering, bewaren van de 
persoonsgegevens tot 5 jaar na het 
einde van de gerechtelijke 
procedure (wanneer beslissing 
definitief is geworden) 

Beheer van verzoeken om 
uitoefening van rechten in 
verband met de 
toepasselijke regelgeving 

 

Wettelijke 
verplichting 

6 jaar voor de uitoefening van het recht 
van verzet 1 jaar voor de overige 
rechten 
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5. Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens 
 

Uw Persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van hun bevoegdheden en in functie van de 
nagestreefde doeleinden, worden meegedeeld aan de hieronder vermelde ontvangers: 

 
Categorie ontvangers van de gegevens Ontvangers van de gegevens 
Interne Ontvangers van de Vennootschap De personeelsleden die onder meer belast 

zijn met de administratieve, commerciële, 
communicatie- en informaticadienst van de 
Maatschappij. 

Ontvangers die geen deel uitmaken van de 
Vennootschap 

De onderaannemers die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de verwerking van 
persoonsgegevens, of in het kader van de 
advies- en bijstandsopdrachten. 

 
De interveniënten in het kader van 
verrichtingen met betrekking tot het leven van 
de verantwoordelijke voor de verwerking 
(overname, fusie, overname van 
ondernemingen, universele overdracht van 
vermogen...). 

 
 

6. Wordt uw Persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER)? 

 
Uw Persoonsgegevens worden niet buiten de EER doorgegeven. Ze worden ondergebracht in 
Frankrijk en/of in de Europese Unie. 

 
Indien uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land in de Europese Unie, zal 
de Onderneming alle passende maatregelen nemen om een voldoende mate van bescherming 
van uw gegevens te waarborgen, zoals: 

− De voorkeur geven aan de zogenaamde "veilige ", d.w.z. het verstrekken van een 
belangrijke bescherming van uw persoonsgegevens; 

− Waarborgen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid verkrijgen door 
standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie te formaliseren en zich de 
mogelijkheid te voorbehouden deze regelmatig te controleren. 
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7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens? 
 

U beschikt over de volgende rechten op uw Persoonsgegevens: 
 

• Toegangsrecht:  u kunt te allen tijde een kopie verkrijgen van uw Persoonsgegevens en 
van informatie over de aard, de oorsprong en het gebruik ervan, de identiteit of de 
categorieën van de eventuele ontvangers ervan; 

 
• Recht op rectificatie:  kunt u verzoeken dat Persoonsgegevens over u die onjuist of 

onvolledig zijn, worden gewijzigd of aangevuld; 
 

• Recht op wissing:  kunt u vragen om uw Persoonsgegevens te wissen, met name als 
deze niet langer nodig zijn voor de verwerking, tenzij de verantwoordelijke voor de 
verwerking wettelijk verplicht is deze gegevens te bewaren of noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten in rechte; 

• Recht op beperking van een of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens:  kunt 
u verzoeken uw Persoonsgegevens tijdelijk onbereikbaar te maken om de verdere 
verwerking ervan te beperken in de volgende situaties: 

 
- wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een 

periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid 
ervan te controleren; 

 
- wanneer u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet 

tegen het wissen van uw persoonsgegevens; 

 
- wanneer uw Persoonsgegevens geen reden meer hebben om te worden bewaard, 

maar u dat wel wenst voor de uitoefening of verdediging van uw rechten in 
rechte; 

 
- wanneer u zich tegen de verwerking hebt verzet, tijdens het onderzoek naar de 

vraag of de door de voor de verwerking verantwoordelijke nagestreefde legitieme 
redenen zwaarder wegen dan die van u. 

 
• Recht op overdraagbaarheid:  kunt u vragen om de mededeling te ontvangen van de 

persoonsgegevens over u die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt en 
op geautomatiseerde wijze verwerkt, in een gestructureerd en algemeen gebruikt 
formaat. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend als de verwerking is gebaseerd op uw 
toestemming of op de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen; 

 
• Recht op bezwaar:  kunt u te allen tijde, om redenen die verband houden met uw 

specifieke situatie, bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op 
basis van de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er 
legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw 
belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van 
rechten in rechte; 
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• Recht om richtlijnen te bepalen in geval van overlijden:  u kunt instructies geven over 
het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens. In geval van overlijden 
worden uw Persoonsgegevens in principe verwijderd, tenzij wettelijke en reglementaire 
verplichtingen en/of wettelijke verjaringstermijnen vereisen dat ze worden bewaard; 

• Recht op intrekking van de toestemming:  kunt u te allen tijde uw toestemming voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze gegevens intrekken. 

 
Houd er echter rekening mee dat sommige van de bovengenoemde rechten onderworpen zijn 
aan bijzondere voorwaarden die ingegeven zijn door het toepasselijke wettelijke kader voor de 
bescherming van persoonsgegevens. Zo kunnen we, als uw specifieke situatie niet aan de 
genoemde voorwaarden voldoet, helaas geen gunstig gevolg geven aan uw verzoek. 

 
8. Hoe uw rechten uit te oefenen? 

 
U kunt elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw 
Persoonsgegevens indienen op het volgende e-mailadres: rgpd@meteorage.com 

 

Er kan u om een identiteitsbewijs worden gevraagd. De uitoefening van een van deze rechten kan 
worden geweigerd als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van de reglementering. In 
dat geval wordt u er naar behoren van op de hoogte gebracht. 

 

 
9. Hoe dien ik een klacht in bij de CNIL? 

 
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is 
met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, kunt u een klacht indienen bij de CNIL op 
het volgende adres: 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, of rechtstreeks 
online via de website van de CNIL https://w ww  .c n il.fr/.  

 
10. Beleidsupdate 

 
Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. 

 
U wordt op alle passende manieren op de hoogte gebracht van de wijziging van dit privacybeleid. 

mailto:rgpd@meteorage.com
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/
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