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TITEL 1. IDENTIFICATIE 
 
 
Artikel 1. “Argentor Essayeurs” is een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lange 

Herentalsestraat 84-86, 2018 Antwerpen. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te 
Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen bij 
het nummer 0431.852.314 en voor btw-doeleinden geregistreerd onder het nummer 
BTW BE 0431.852.314. Verder in deze privacyverklaring wordt zij aangeduid als “Argentor 
Essayeurs”. 
 
Argentor Essayeurs respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. 
In deze verklaring vindt u hoe Argentor Essayeurs uw persoonsgegevens verzamelt, 
verwerkt en gebruikt en welke de rechten zijn van de persoon wiens persoonsgegevens 
worden verwerkt.  

 
 
 
TITEL 2. WIE DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 
 
 
Artikel 2. Argentor Essayeurs is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het sluiten van de 
overeenkomst, het uitvoeren van de overeenkomst en persoonsgegevens waarvan 
Argentor Essayeurs verplicht is ze te verzamelen en te verwerken vanwege de overheid, 
zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De verwerking van de persoonsgegevens 
is geënt op de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming 
2016/679 (hierna “AVG”) en de wetgeving en uitvoeringsbesluiten die aan deze 
verordening een nauwere invulling geven. 
 
 

Artikel 3. Ingeval u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw rechten die voortspruiten 
uit de AVG of de wetgeving en uitvoeringsbesluiten die aan deze verordening nauwere 
invulling geven én dat in verband staat tot de verzameling, verwerking of het gebruik van 
de persoonsgegevens door Argentor Essayeurs, kan u zich steeds wenden tot de data 
protection officer van Argentor Essayeurs: 

 
- Charlotte Heyninck 
- Lange Herentalsestraat 84-86, 2018 Antwerpen 
- 03 303 72 72 
- info@argentorshop.be 
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TITEL 3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN 
 
 
Artikel 4. De volgende gegevens zullen door Argentor Essayeurs verzameld en verwerkt worden op 

het tijdstip dat u overgaat tot het sluiten van een overeenkomst met Argentor Essayeurs: 
 

- De eerste twee voornamen; 
- De naam; 
- De einddatum waarop de geldigheid van de identiteitskaart vervalt; 
- De benaming en het kaartnummer; 
- Een versleutelde versie van het rijksregisternummer; 
- De hoofdverblijfplaats; 
- De identiteits- en handtekeningsleutels; 
- De identiteits- en handtekeningcertificaten; 
- De geaccrediteerde certificatiedienstverlener. 

 
Artikel 5. Argentor Essayeurs maakt gebruik van analytische cookies. Hierbij worden de gegevens, 

met betrekking tot de webpagina’s van Argentor Essayeurs die u bezoekt, verzameld en 
verwerkt. 
 
 

TITEL 4. TIJDSTIP EN REDEN VAN DE VERWERKING VAN UW 
PERSOONSGEGEVENS  

 
 
Artikel 6. Gelet op de finaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens zal Argentor Essayeurs 

enkel overgaan tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens 
ingeval en op het tijdstip dat dit noodzakelijk is in het kader van het van het sluiten van 
de overeenkomst, het uitvoeren van de overeenkomst of ingeval de persoonsgegevens 
Argentor Essayeurs verplicht is deze persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken 
vanwege de overheid, bijvoorbeeld ingevolge de wet van 18 september 2017. 
Dientengevolge zal Argentor Essayeurs uw gegevens verwerken op het tijdstip van het 
sluiten van de overeenkomst. 

 
Artikel 7. §1. Op het tijdstip dat u gebruik maakt van de webpagina’s van Argentor Essayeurs, zijnde 

http://www.argentorshop.be en http://www.argentoressayeurs.be, zullen de 
persoonsgegevens aan de hand van de toepassing van de cookies worden verzameld en 
verwerkt. 

  



4 
 

 
§2. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat 
worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie 
gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die het bijvoorbeeld mogelijk maken 
voor uw browser om u te herkennen bij uw bezoek van een onlinedienst. Deze cookies 
brengen het surfgedrag in kaart, met name voor wat betreft de wijze waarop u de 
webpagina’s van Argentor Essayeurs hebt bereikt en gedurende welke periode u deze 
heeft bezocht. De cookies worden enkel geplaatst indien u hiertoe toestemming heeft 
verleend. De verwerking van deze gegevens is louter gericht op het verbeteren van de 
webpagina’s en in het kader van statistische analyse.Indien u niet wenst dat de cookies 
worden geplaatst, kunt u deze weigeren. Indien u de cookies niet aanvaardt, is het 
mogelijk dat de webpagina’s niet correct kunnen worden gebruikt. 

 
§3. Hierna vindt u een lijst met de naam en omschrijving van de cookies die geplaatst 
worden: 

 
Benaming Werking 
FORM_KEY Slaat willekeurig gegenereerde sleutels op die pushmeldingen 

voorkomen 
PHPSESSID Vormt een persoonlijke ID gedurende de sessie op de server 
GUEST-VIEW  Staat klanten toe om hun bestellingen te raadplegen en deze te 

wijzigen 
PERSISTENT_SHOPPING_CART Bevat een link met informatie betreffende de geschiedenis van 

het winkelmandje van de klant, ingeval hieromtrent wordt 
verzocht 

STF Bevat informatie met betrekking tot producten die naar 
contacten werden verstuurd per e-mail 

STORE Bevat de pagina-instellingen en de voorkeurstaal die u heft 
ingesteld 

USER_ALLOWED_SAVED_COOKIE Herinnert zich de voorkeur van de gebruiker om het plaatsen 
van cookies al dan niet te aanvaarden 

MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

MAGE-CACHE-STORAGE-
SECTION-INVALIDATION 

Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

SECTION-DATA-IDS Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
de webpagina sneller werkt 

X-MAGENTO-VARY Faciliteert de opslag van content in het cachegeheugen opdat 
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de webpagina sneller werkt 
MAGE—TRANSLATION-FILE-
VERSION 

Faciliteert het vertalen van content naar andere talen 

MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert het vertalen van content naar andere talen 
 
 
 

TITEL 5. DE WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN 
 
 

Artikel 8. Ingeval Argentor Essayeurs een overeenkomst sluit met een persoon die in het bezit is van 
een Belgische identiteitskaart, worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door 
middel van het elektronisch inlezen van de identiteitskaart op het tijdstip dat de 
overeenkomst wordt gesloten. 
 

Artikel 9. Ingeval Argentor Essayeurs een overeenkomst sluit met een persoon die in het bezit is van 
een identiteitskaart die geen Belgische betreft, worden de onder artikel 4 vermelde 
persoonsgegevens verzameld en verwerkt door middel van het elektronisch inlezen van 
de machine readable code, die terug te vinden is op bijna iedere internationale 
identiteitskaart, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Ingeval de machine 
readable code ontbreekt zal er een kopie genomen worden van de identiteitskaart. 

 
 
 

TITEL 6. HOE LANG DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD 
 
 
Artikel 10. De persoonsgegevens die werden verwerkt, worden bewaard uiterlijk tot het verstrijken 

van de termijn ten belope van 10 jaar en één dag te rekenen vanaf het beëindigen van de 
zakelijke relatie met Argentor Essayeurs of na het voltrekken van de occasionele 
transactie. Deze termijn is ingegeven met het oog op het uitvoeren van de 
overeenkomsten en het nakomen van de wettelijke verplichtingen die op Argentor 
Essayeurs rusten. 

 
 
 

TITEL 7. PERSONEN MET DEWELKE UW PERSOONGEGEVENS WORDEN 
GEDEELD 

 
 
Artikel 11. §1. Behoudens persoonlijke en uitdrukkelijke toestemming van de persoon op wie de 

persoonsgegevens betrekking hebben, zullen de persoonsgegevens enkel worden 
gedeeld aan derden in zo verre Argentor Essayeurs hiertoe verplicht wordt 
overeenkomstig artikel 23 AVG. 
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§2. In principe deelt Argentor Essayeurs de persoonsgegevens niet buiten de EER, tenzij 
dit in het belang is van de klant en deze hierom verzoekt. Indien de bescherming van het 
derde land niet gelijkwaardig is aan de bescherming van persoonsgegevens binnen de 
EER, zal Argentor Essayeurs de vereiste contractuele maatregelen nemen om te 
verzekeren dat de persoonsgegevens beschermd worden overeenkomstig deze hogere 
beschermingsstandaard. Indien derde partijen waarop Argentor Essayeurs beroept doet 
persoonsgegevens verwerken buiten de EER, zal Argentor Essayeurs ervoor zorgen dat 
er schriftelijke contractuele bepalingen worden overeengekomen teneinde 
gelijkwaardige bescherming te bieden conform de vereisten opgelegd door de Europese 
Commissie inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
gegevensuitwisseling met derde landen. 

 
 
 

TITEL 8. WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD WORDEN 
 

Nomadesk (encrypted file sharing). Voor meer info zie de Terms of Service of contacteer 
de commerciële dienst telefonisch op +32 9 233 68 86 (CET kantooruren) of via mail op 
nmd-sales@unifiedpost.com.  

 
TITEL 9. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN IN HET KADER VAN DE VERWERKING 

VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
 
 
Artikel 12. De Persoonsgegevens worden verzameld op basis van de hierna genoemde 

rechtvaardigingsgronden: 
 

1. Een overeenkomst strekkende tot het leveren van goederen tot stand te 
brengen en uit te voeren; 

 
2. Wettelijke verplichtingen; 

 
3. Toestemming; 

 
4. Legitiem belang van Argentor Essayeurs of een derde. 
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TITEL 10. RECHTEN VAN DE PERSOON VAN WIE DE PERSOONSGEGEVENS 
WORDEN VERWERKT 

 
 
Artikel 13. §1. Indien uw persoonsgegevens door Argentor Essayeurs worden verwerkt heeft u recht 

op: 
 

- Het instellen van een verzoek tot toegang tot de persoonlijke persoonsgegevens 
die werden verwerkt; 

 
- Een verzoek tot rechtzetting, wissing en/of beperking op de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 
 

- Bezwaar tegen de verwerkingsactiviteit; 
 

- Een verzoek tot gegevensoverdracht aan een door u aangeduide persoon en/of 
entiteit; 

 
- Het neerleggen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 
§2. De klacht inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Argentor Essayeurs 
kan u steeds richten aan de Gegevensautoriteit met toepassing van de volgende 
adresgegevens: 
 

- Gegevensbeschermingsautoriteit 
- Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
- Tel: +32 (0)2 0274 48 00 
- Fax: +32 (0)2 274 48 35 
- E-mail: dpo@apd-gba.be 
- Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 
 
 
 


