PRIVACYBELEID EN JURIDISCHE INFORMATIE
Voor een goed begrip van het beleid, de praktijken en de juridische informatie met betrekking tot uw
persoonsgegevens en de wijze waarop SCHMIDT deze verwerkt, raden wij u aan om dit document
'Privacybeleid en juridische informatie' te lezen. De termen 'CUISINES SCHMIDT', 'wij' en 'ons' verwijzen in
dit document telkens naar het merk SCHMIDT.
Het merk SCHMIDT doet er alles aan om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u
onze website bezoekt.
Dit document geeft toelichting bij de redeneren en de doeleinden voor het verzamelen van uw
persoonsgegevens, maar ook bij uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen.
Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. SCHMIDT
behoudt
zich
het
recht
voor
om
dit
beleid
naar
goeddunken
te
wijzigen.
Elke wijziging treedt onmiddellijk in werking. Daarom raadt SCHMIDT u aan om de meest recente
beschikbare versie te lezen telkens wanneer u een van onze websites bezoekt.
DEFINITIE
De term 'persoonsgegevens' verwijst naar alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon waarmee u
direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.

JURIDISCHE KENNSIGEVING CNIL (FRANSE AUTORITEIT VOOR DE BESCHERMING VAN DE
PERSOONSGEGEVENS) - WET BETREFFENDE INFORMATICA EN VRIJHEDEN


Formulier met persoonsgegevens en newsletter

De gegevens die u betreffen en verzameld worden via formulieren (verzoek om een afspraak,
contactformulier, aanmaken van een account) maken het voorwerp uit van een gegevensverwerking,
bestemd voor: SCHMIDT GROEP.
Voor de volgende doeleinden:
-

Met het oog op onderzoek, analyse, versturen van catalogussen, newsletters, commerciële acties en
directe marketing

-

Een gepersonaliseerde weergave van de bezochte website

-

Beantwoorden van de vragen van consumenten (verzoek om informatie, afspraken maken)

De ontvangers van de gegevens zijn SCHMIDT GROEP en zijn netwerk van partners.
Krachtens de gewijzigde Wet inzake de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, hebt u het recht uw
persoonsgegevens in te zien en te corrigeren .

U kunt toegang krijgen tot uw gegevens door contact op te nemen met: donnees.personnelles@cuisinesschmidt.com
U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u meer informatie wenst, kunt u uw rechten raadplegen op de website van de CNIL.



U belt ons?

Als u naar de klantendienst belt, wijzen wij u erop dat uw telefonisch gesprek mogelijk opgenomen wordt
door de SCHMIDT GROEP om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Enkel bevoegde personen van de klantendienst hebben toegang tot deze opnames.
U kunt zich verzetten tegen deze opname door dit kenbaar te maken aan uw operator bij het begin van het
gesprek.
Krachtens de gewijzigde Wet inzake de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, hebt u het recht uw
persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren .
U kunt toegang krijgen tot uw gegevens door contact op te nemen met: donnees.personnelles@cuisinesschmidt.com
U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Indien u meer informatie wenst, kunt u uw rechten raadplegen op de website van de CNIL.

PRIVACYBELEID
I.

Verzameling en bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de in 2004 gewijzigde Franse Wet inzake de Informatica en de Vrijheden nr. 78-17 van 6
januari 1978, heeft SCHMIDT aan de CNIL gemeld dat het uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap SCHMIDT GROEP
(‘SCHMIDT GROUPE’).
1) Gegevensverzameling
De verzamelde gegevens kunnen persoonlijke gegevens omvatten waarmee u direct of indirect
geïdentificeerd kunt worden. Ook andere gegevens waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden (zoals het
gebruikte browsertype) worden eveneens verzameld.
Sommige gegevens worden verplicht verzameld, terwijl andere gegevens facultatief verzameld worden.
2) Doeleinden van de gegevensverzameling
De verzamelde gegevens worden gebruikt met het oog op onderzoek, analyse, commerciële acties en
marketing De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om u een gepersonaliseerde beleving van de
geraadpleegde website aan te bieden.
3) Uw rechten met betrekking tot gegevensverzameling
Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en
vrijheden, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigingen en te wissen.
Om uw rechten te laten gelden, kunt u uw verzoek indienen:
-

Hetzij door een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com
Hetzij door op de website CUISINES-SCHMIDT.COM te surfen naar de rubriek « Contactez-nous » en
« Données personnelles » te selecteren.

Als u vraagt om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij deze evenwel in onze archieven bewaren en dit
zolang als nodig om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, en met
name om eventuele ongeoorloofde handelingen na het verwijderen van uw account te vermijden
(hergebruik van uw oude account door een derde).
U vindt een koppeling waarmee u zich kunt uitschrijven in elke e-mail die SCHMIDT u stuurt.

4) De ontvangers van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan de noodzakelijke belanghebbenden voor de volledige
behandeling van de consument.

5) Opslag van de verzamelde gegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in Frankrijk.
Deze verzamelde gegevens kunnen langs servers in heel de wereld passeren. De beschermingsgraad in deze
landen kan verschillen van die in Frankrijk. SCHMIDT neemt alle maatregelen om gegevensoverdracht tot
aan de ontvangst zo veilig en vertrouwelijk mogelijk te laten verlopen.
Belanghebbenden die contractueel verbonden zijn met SCHMIDT, die eventueel kunnen beschikken over
deze verzamelde gegevens, moeten dezelfde verplichtingen naleven als SCHMIDT in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens.
6) Geolocatie
Om aan te geven welke SCHMIDT-winkel het dichtst bij u in de buurt is, moeten wij u kunnen geolokaliseren.
In dat geval kunnen wij u, nadat u hiermee ingestemd hebt, lokaliseren aan de hand van de geografische
locatie van uw mobiel toestel. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om u optimale informatie te
verstrekken en worden in geen geval gebruikt door de SCHMIDT GROEP.
II.

Gebruik van cookies

Cookies zijn allerlei trackers die op uw harde schijf opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt.
Met deze cookies kunnen bepaalde browsergegevens verzameld worden zoals de naam, voornaam, het
geslacht, e-mailadres of telefoonnummer om het gebruik van de website in de toekomst te
vergemakkelijken. De informatie in deze cookies mogen slechts gelezen of gewijzigd worden door de
uitgever ervan.
1. Waarom maakt CUISINES-SCHMIDT.COM gebruik van cookies?
Cookies maken het mogelijk om uw toekomstig gebruik van de website te vergemakkelijken door bepaalde
gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op te slaan. De cookies worden geïnstalleerd wanneer u naar
CUISINES-SCHMIDT.COM surft. U kunt zich echter gemakkelijk verzetten tegen de traceerbaarheid waarvoor
deze cookies zorgen door de procedure te volgen van de browser waarmee u werkt.
De cookies die SCHMIDT gebruikt, geven u gemakkelijker toegang tot uw persoonlijke ruimte met behulp van
identificatiegegevens of gegevens die nadien ingevoerd worden, en onthouden bepaalde gegevens die u in
een formulier op onze website ingevuld hebt.
Via cookies kunnen gegevens opgeslagen worden uit een formulier dat u op onze website ingevuld hebt
(inschrijving of toegang tot uw account bijvoorbeeld).
SCHMIDT kan met behulp van deze cookies de ergonomie van zijn website verbeteren door statistieken bij te
houden (aantal bezoeken, duur van het paginabezoek, tijd die doorgebracht wordt ...).
SCHMIDT maakt ook gebruik van cookies voor A/B-testen, om verschillende versies van de site te testen of
de site dynamisch te wijzigen. Ook maken ze het mogelijk om consumenten gepersonaliseerde inhoud aan te
bieden op basis van de bezochte pagina's.

Indien u niet wenst dat deze gegevens verzameld worden, kunt u naar de website CUISINES-SCHMIDT.COM
surfen en op het einde van de url de parameter « #kameleoonOptout=true » toevoegen.
2. Uw rechten in verband met het downloaden van cookies
U kunt cookies inschakelen of uitschakelen. U kunt uw initiële keuze te allen tijde wijzigen door de
procedure te volgen die verschilt naargelang de browser. Om het gebruik van cookies te beheren, kunt u dus
het helpmenu van uw browser raadplegen om daarna uw browserinstellingen te wijzigen.
Wanneer u cookies aanvaardt
Alle cookies worden gedownload op voorwaarde dat u hiermee instemt. Nadat u dus uw toestemming
verleend hebt, kunnen er cookies opgeslagen worden op uw harde schijf. Enkel de uitgever heeft er toegang
toe en kan ze wijzigen.
Wanneer u cookies weigert
Als u weigert om cookies op te slaan op uw harde schijf, is het mogelijk dat bepaalde functies van de website
niet goed meer werken.
Wij wijzen bijgevolg iedere aansprakelijkheid voor de slechtere werking van onze website af indien u weigert
om de cookies te downloaden die noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring.
III.

Sociale netwerken

De inhoud van onze website kan gedeeld worden via sociale netwerken (Facebook, Pinterest, Youtube,
Instagram, Twitter ...).
Indien u ingelogd bent op socialenetwerksites en tegelijkertijd naar CUISINES-SCHMIDT.COM surft, wordt er
een verbinding tot stand gebracht tussen de servers van de socialenetwerksite en die van onze website.
Indien u reageert op de website door bijvoorbeeld een reactie te plaatsen, zal de informatie in verband met
deze reactie gepubliceerd worden op uw persoonlijke account van de gebruikte socialenetwerksite.
Indien u niet wenst dat de socialenetwerksite uw gegevens verzamelt via de website CUISINESSCHMIDT.COM, moet u zich afmelden van de socialenetwerksite voor u naar de website CUISINESSCHMIDT.COM surft.
Voor meer informatie over de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, kunt u het
privacybeleid van de gebruikte sociale netwerken raadplegen.
IV.

Blog

Via de blog kunt u bijdragen tot de discussie over de voorgestelde gespreksonderwerpen. Gegevens die daar
vermeld staan, mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Moderatoren mogen alle bijdragen wissen die geen verband houden met het behandelde onderwerp, die
niet overeenstemmen met de redactionele strekking van de site zijn of die onwettig zijn.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren of te wissen.

De blog mag enkel gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor de blog bestemd is. Het is verboden
foto's, video's of reacties te plaatsen die ongepast, beledigend, lasterlijk of pornografisch zijn. Bij
onrechtmatig gebruik is enkel de uitgever van het bericht, de foto en/of de video aansprakelijk.
V.

Veiligheid en surfen op internet

1. Veiligheid
Om uw surfervaring vlot te laten verlopen, doen wij er alles aan om de nodige veiligheid te garanderen bij
het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.


Kwaadwillig gebruik

Wij raden u aan om uw wachtwoord te beschermen en aan niemand door te geven. Wij wijzen er tevens op
dat geen enkele medewerker van SCHMIDT u zal vragen om uw wachtwoord mee te delen.
E-mails die u ontvangt van SCHMIDT, koppelingen en wachtwoorden mag u nooit doorgeven aan derden om
elk risico op identiteitsdiefstal te vermijden.
Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens op kwaadwillige wijze gebruikt worden of indien u een email van
SCHMIDT ontvangt die er frauduleus uitziet, gelieve onze diensten hiervan onmiddellijk op de hoogte te
brengen door een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com.
U ben echter als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw netwerkverbinding. SCHMIDT kan
evenmin aansprakelijk gesteld worden wanneer uw persoonsgegevens opgepikt worden door andere
operatoren wanneer u op internet surft.
Wij raden u aan om een up-to-date antivirusprogramma te laten draaien op uw computer, een firewall te
installeren en de toegang tot uw thuisnetwerk te controleren voor een grotere veiligheid.
U gebruikt de website op eigen risico en conform de toepasselijke wetgeving. De uitgever van de website is
niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, en met name voor materiële schade, het verlies van
programma's of gegevens, financiële schade, die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze website
of alle verbonden websites. De inhoud van de website wordt weergegeven zonder enige garantie van welk
aard dan ook.


Inhoud van de website

Alle prijzen op de website vormen slechts een indicatie van de markttrend. Conform de wettelijke
bepalingen, is het aan de verkoper om zijn verkoopprijs vrij te bepalen.
De website CUISINES-SCHMIDT.COM bevat informatie die door externe ondernemingen wordt verstrekt of
koppelingen naar andere websites die niet door de SCHMIDT GROEP ontwikkeld werden. De inhoud op deze
website is louter bedoeld ter informatie. De aanwezigheid van een koppeling naar een andere website houdt
geen validering in van deze website of de inhoud ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie
oordeelkundig en kritisch te gebruiken. SCHMIDT is niet aansprakelijk voor informatie, opinies en
aanbevelingen van derden.
2. Correct gebruik van de website



Intellectueel eigendom

SCHMIDT GROEP is de exclusieve eigenaar van alle eigendomsrechten op de vorm en de inhoud van de
website CUISINES-SCHMIDT.COM en dit in heel de wereld. SCHMIDT GROEP verleent de gebruiker het recht
om de inhoud van de website volledig of gedeeltelijk te reproduceren voor opslag, voor weergave op een
standalone beeldscherm en te reproduceren, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier. Dit recht
wordt verleend in het kader van een strikt persoonlijk, privé- en niet-collectief gebruik; het is strikt verboden
om deze inhoud volledig of gedeeltelijk te plaatsen op een netwerk, te verspreiden of te verkopen, in welke
vorm dan ook, aan derden.
Niettegenstaande de reproductie- en opslagrechten die hierboven strikt omschreven staan, en behoudens
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de SCHMIDT GROEP, mag u de merken en logo's op de
website CUISINES-SCHMIDT.COM niet reproduceren en/of gebruiken, en de informatie, tekst, foto's,
afbeeldingen, video's en gegevens op deze website, geheel of gedeeltelijk, evenmin wijzigen, kopiëren,
vertalen, reproduceren, verkopen, publiceren, exploiteren en verspreiden in digitale of in een andere vorm.
Door het niet-naleven van deze voorschriften riskeert u, en iedere verantwoordelijke persoon, de burgerlijke
en strafrechtelijke sancties voorzien in artikel L713-2 van het Franse wetboek van intellectueel eigendom.

JURIDISCHE INFORMATIE
UITGEVER VAN DE WEBSITE
SCHMIDT GROUPE S.A.S., vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van
3.000.000 euro
5, rue Clemenceau 68660 Lièpvre
Tel: +33 (0)3.89.58.24.00
Fax: +33 (0)3.89.58.24.20
Handelsregister Colmar B 326 784 709
Maatschappelijk kapitaal: 3.000.000 EUR
Btw-nummer: FR 68 326 784 709
SIREN-NR: 326 784 709 00015
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Anne Leitzgen
BRONVERMELDING FOTO'S
Alle rechten op foto's en afbeeldingen voorbehouden.
PARTNERS:
QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, 68100 Mulhouse - www.quartz-design.fr / GAMECA - 47 rue de l’île
Napoléon, 68170 Rixheim - www.gameca-rixheim.fr / AQUAPHYTE Décoration végétale - 157 Boulevard
Malesherbes, 75017 Paris - www.aquaphyte.com / GENTLEMEN DESIGNERS - 19 rue Principale, 67117
Handschuheim - www.gentlemen-designers.fr / Lucas STOPPELE Designer - http://www.lucasstoppele.com /
ERIC JUNOD - LES SENS DU BOIS - 68390 Baldersheim - http://brunnature.canalblog.com / Jean RIEDWEG Artiste graveur- 68420 Husseren-les-Châteaux- www.jeanriedweg.fr / François CARBONNIER PlasticienPhotographe - 51 passage de l’Orme 68200 Mulhouse / / Cathy ZEHNER CERAMISTE
zehnercathymichele7@gmail.com/ Les Ateliers de Marc K.- 63 Route de Kintzheim, 67600 Sélestat www.ateliers-marc-k.fr / LIGNE DESIGN - 68000 Colmar - 68460 Lutterbach - www.lignedesign.fr / MAISONS
DU MONDE - rue du Rosenkranz, 68125 Houssen - www.maisonsdumonde.com / DECORIAL - 7 rue Westrich,
ZI Nord, 67600 Sélestat / JARDINERIE PFISTER - 2 rue de Waldkirch, 67600 Selestat / L’APPART - 51 Rue des 3
Rois, 68100 Mulhouse / TRYBA – www.tryba.com
De foto's zijn niet bindend. Om de kwaliteit van de producten voortdurend te verbeteren, behoudt de
fabrikant zich het recht voor om de eigenschappen van de getoonde modellen in deze catalogus te wijzigen.
Het uiterlijk van onze producten wordt met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd en uitgevoerd. Een
evolutie na verloop van tijd afhankelijk van de omgeving en het licht is mogelijk en normaal. Het gebruik van
de gepaste onderhoudsproducten helpt bovendien om hun oorspronkelijk uitzicht te bewaren.

© FOTOGRAFEN:
Marc Barral Baron / Atoll Photographies / Immagine Salvati e Salvati / iStockphoto / Shutterstock /
Thinkstock / Illusion 3D / Visiolab / Interiorvista / Katerina Ilievska
VORMGEVERS
Marie-Christine Schlichter / Dominique Levy Hadey / M.Trezzi / L. Cazzaniga / C. Litzler / I. Delanoue / A-M.
Collaert / Flora Bortone
WEBHOST:
SdV Plurimédia - www.sdv.fr
NV met een maatschappelijk kapitaal van 110 000 EUR
15, rue de la Nuée Bleue - 67000 Straatsburg
Tel: +33 (0)3.88.75.80.50
HR (RCS) Straatsburg B 340 571 728
SIRET-nr: 340 571 728 00013
Btw-nummer: FR 34 340 571 728
APE-code: 6203 Z

