Privacyverklaring

1. Inleiding
Wij zijn Supplies Distributors SA, Rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne,
België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luik onder het
ondernemingsnummer 0475.286.142 en met BTW-nummer
BE475.286.142. Alle verwijzingen naar “SDSA/wij/onze/ons” verwijzen naar Supplies
Distributors SA.
“Persoonlijke gegevens” wordt gedefinieerd als alle gegevens die naar u persoonlijk
verwijzen (ongeacht of ze u identificeren dan wel toelaten u te identificeren), zoals
uw naam, e-mailadres en postadres.
Wij verzoeken u om het volgende privacybeleid door te lezen zodat u begrijpt hoe
wij uw Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Wij verzoeken u om dit
Privacybeleid door te lezen voordat u uw Persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. U
hoeft geen Persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken wanneer u onze website
bekijkt.
Mocht u vragen over dit privacybeleid hebben, neem dan contact op met E-Mail
(mailto: DataProtection@olympus-europa.com).
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De datum van de
meest recente herzieningen zal op deze pagina verschijnen. In geval van een
dergelijke herziening, zullen wij op onze website een melding plaatsen die u
duidelijk op de hoogte brengt van deze wijziging. De geregistreerde gebruikers
van de website zullen per email verwittigd worden, en hun toestemming zal
vereist zijn. U zult vermoed worden met de wijzigingen te hebben ingestemd
indien u er zich niet binnen de 30 dagen na de melding tegen hebt verzet en u
de website blijft gebruiken.
2. Wanneer verzamelen wij gegevens?
Wij verzamelen Persoonlijke gegevens van u wanneer u het volgende doet via onze
website:
• zich registreren op de website;
• goederen of diensten bestellen;
• andere vragen online indienen;
• De website bezoekt.
3. Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen de Persoonlijke gegevens van u wanneer u zich registreert,
inclusief uw:
• naam;
• postadres;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• credit en/of debit card gegevens;
• eventuele andere Persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt;
• uw IP adres, informatie m.b.t. de websites die u bezoekt en uw gewoontes als
gebruiker zoals uitgelegd in artikels 7 en 9 van deze Privacybeleid.
4. Wat doen wij met uw Persoonlijke gegevens?
Wanneer u ons uw Persoonlijke gegevens verstrekt op de hierboven
aangegeven wijze, gebruiken wij uw Persoonlijke gegevens om:

• deze website te beheren;
• uw browse-ervaring te verbeteren;
• het gebruik van de diensten die op deze website worden aangeboden mogelijk
te maken;
• uw orders voor goederen en diensten te verwerken;
• met u te corresponderen over uw orders;
• verklaringen en facturen aan u te zenden, en betalingen van u te ontvangen;
• u gegevens te verstrekken over het laatste nieuws of speciale aanbiedingen die
voor u van belang kunnen zijn, tenzij u er in een aparte verklaring voor gekozen
hebt om uitgesloten te zijn van deze mededelingen; u kunt ons te allen tijde op de
hoogte stellen indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, door ons
een E-Mail (mailto: DataProtection@olympus-europa.com) te sturen;
• te antwoorden op door u gestelde vragen.
5. Aan wie geven wij uw Persoonlijke gegevens door?
Wij kunnen via de website verzamelde Persoonlijke gegevens delen met derden
teneinde ons te helpen deze website te bedienen, uw orders en vragen te verwerken,
of anderszins de klantrelatie tussen u en SDSA te onderhouden. Hieronder vindt u de
volledige lijst van deze ondernemingen, evenals de omschrijving van de draagwijdte
en het doel waarvoor uw gegevens het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een
overdracht.
Betalingswijze en creditcard gegevens, uw emailadres , uw voornaam, naam
en adres aan Ogone om uw betaling te verwerken;
Uw voornaam, naam en adres aan PFSweb USA voor de behandeling van
bestellingen en retourzendingen van goederen.
Uw naam, emailadres, paswoord, telefoonnummer, adres, betalingswijze en
bestelnummer aan Boutique Builder om uw bestellingen van de Olympus webshop
te beheren.
De gegevens die u verstrekt met het oog op uw registratie en de gegevens met
betrekking tot uw gebruik van de website aan Olympus Europa GmbH en aan een
of meerdere van zijn geaffilieerde ondernemingen teneinde een van de doelen
zoals vermeld in artikel 4 te bereiken.
Daarnaast zullen wij uitsluitend Persoonlijke gegevens verstrekken aan
overheidsinstanties en instanties voor ordehandhaving, rechtsopvolgers van ons
bedrijf, of in verband met een (mogelijke) gerechtelijke procedure, of teneinde onze
wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen (onder meer door gegevens aan
derden te verstrekken ten behoeve van fraudepreventie of het verkleinen van
kredietrisico voor zover wettelijk toegestaan). In dergelijk geval zullen wij u
inlichten van dergelijke doorgifte en van de entiteit aan wie wij uw Persoonlijke
gegevens hebben doorgegeven.
6. Internationale doorgifte van Persoonlijke gegevens
Aangezien het internet een wereldwijde omgeving is brengt het gebruik van het
internet voor de verzameling en verwerking van Persoonlijke gegevens
noodzakelijkerwijs de doorgifte van gegevens over internationale grenzen met zich
mee. Daarom erkent u, door de website te bezoeken en Persoonlijke gegevens aan ons
te verstrekken, dat wij uw Persoonlijke gegevens op die grondslag verwerken. Indien u
zich in de Europese Unie bevindt, kunnen gegevens die u verstrekt worden
doorgegeven naar landen (inclusief de Verenigde Staten) die geen wetgeving voor

gegevensbescherming kennen die gelijkwaardig is aan de wetgeving die in de Europese
Unie van kracht is. Wij nemen passende maatregelen om onze Amerikaanse partners
aan te sporen zich te houden aan de Safe Harbour Principles, die de richtlijnen
specificeren die door de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn overeengekomen
betreffende de doorgifte van Persoonlijke gegevens teneinde een voldoende niveau van
bescherming van uw Persoonlijke gegevens te verzekeren.

7. Cookies en web beacons
Wanneer u onze websites bekijkt kunnen wij informatie opslaan op de harde schijf
van uw computer in de vorm van een “cookie” (in wezen een klein tekstbestand of
enkelvoudig GIF). Cookies stellen ons in staat om de websites aan uw interesses en
voorkeuren aan te passen. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie bevatten over
de webpagina’s die u op de website hebt bezocht, welke informatie ons in staat kan
stellen om de websites bij uw volgende bezoek aan uw wensen aan te passen.
Cookies geven ons echter geen toegang tot de rest van uw computer en wij
gebruiken de cookies niet om Persoonlijke gegevens over u te verzamelen.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van
"cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.
In geval van activering van de IP-anonimisatie op deze website wordt uw IP-adres door
Google echter eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere
verdragsstaten van de Europese Economische zone. Alleen in uitzonderingsgevallen
wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar
ingekort. De IP-anonimisatie is geactiveerd op deze website.

Google gebruikt deze informatie om voor de eigenaar van deze website bij te houden hoe
de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google zal uw IP-adres zoals binnen het kader van Google Analytics kan worden
afgeleid van uw browser niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Als u in de
toekomst niet meer wilt worden gevolgd door Google Analytics kunt u zich afmelden
door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te
downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
De meeste internetbrowsers stellen u in staat om cookies te wissen of om een
waarschuwing te ontvangen voordat er een cookie op uw harde schijf wordt
opgeslagen. Wij verwijzen u naar de handleiding van uw browser of het help-gedeelte
daarvan voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Mocht u echter besluiten om
alle cookies te weigeren die wij op uw computer willen zetten dan kan

het zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten of faciliteiten van
de website.
8. Hyperlinks naar andere websites
De website bevat hyperlinks naar websites die het eigendom zijn van derden en
door derden worden geëxploiteerd. Deze websites hebben hun eigen
privacyverklaringen en wij dringen er bij u op aan om daarvan kennis te nemen.
Deze verklaringen regelen het gebruik van de Persoonlijke gegevens die u verstrekt
wanneer u deze websites bezoekt. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden
en uw gebruik van dergelijke websites is voor uw eigen risico.
9. IP-adressen
Wij onderzoeken wat onze bezoekers bezighoudt omdat we geïnteresseerd zijn in
een succesvolle verspreiding van informatie via de websites. Onze server maakt
logbestanden aan van informatie zoals het Internet Protocol (IP) adres van het
netwerk dat u gebruikt, welke pagina’s zijn bezocht en wat de duur van uw bezoek
is. Analyse software wordt gebruikt voor het maken van rapporten die ons helpen
om meer te weten te komen over hoe we uw beleving van de Website kunnen
verhogen. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te
ontwikkelen. De logbestanden worden regelmatig gewist. Een IP-adres is een
nummer dat door uw internet provider aan uw computer wordt toegewezen teneinde
toegang tot het internet te krijgen. In het algemeen wijzigt een IP-adres iedere keer
als uw computer verbinding met het internet krijgt. Als u echter een
breedbandverbinding hebt kan het zijn dat het IP-adres dat wij kunnen vergaren
informatie kan bevatten die kan worden aangemerkt als identificeerbare informatie.
Dit kan gebeuren als gevolg van het feit dat door het gebruik van bepaalde
breedbandverbindingen uw IP-adres niet verandert en dat dit adres daardoor met
uw computer in verband gebracht zou kunnen worden. We kunnen uw IP-adres
gebruiken om verzamelde informatie over gebruik te vergaren. Wij kunnen u echter
slechts persoonlijk identificeren als wij de middelen hebben om het IP-adres aan u
als particuliere gebruiker te verbinden. Dit vereist gewoonlijk toegang tot
aanvullende informatie die wij niet zullen inwinnen.
10. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens
U hebt het recht een kopie van de Persoonlijke gegevens die wij over u houden aan
te vragen en het recht om eventuele fouten in die gegevens te laten corrigeren. Wij
verzoeken u vriendelijk om uw verzoek te richten aan de manager
gegevensbescherming op E-Mail (mailto: DataProtection@olympus-europa.com).
Wij zullen op uw verzoeken antwoorden in overeenstemming met de wetgeving van
het toepasselijk recht.
Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik
van uw Persoonlijke gegevens. Wij verzoeken u vriendelijk om dit aan ons kenbaar
te maken aan ons contactadres of het bovengenoemde e-mail adres.
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