
 

Persoonsgegevens (1) 
(categorieën) 

  

Verwerkingsdoel(en)(2) 
  

Verwerkingsrechtsgrond(en) Ontvanger(s) (3) Bewaartermijn(en) (4)  

Persoonsgegevens in het 
kader van vragen tot 
contactname via de 
website (online afspraak, 
gratis advies aan huis, 
gratis Dovy-magazine, 
gratis prijsofferte, vraag 
van een klant en een 
algemene vraag), in het 
kader van het invullen 
van een 
inlichtingenformulier in 
de toonzaal of op een 
beurs/evenement 
waarop Dovy Keukens 
aanwezig is (gratis 
advies aan huis, afspraak 
in de toonzaal, ...) en in 
het kader van een 
inschrijving voor een 
rondleiding in de fabriek: 
  
Naam, adres, e-mailadres 
en telefoon-/gsm-
nummer 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 

Uw vraag voor Dovy (zo 
optimaal mogelijk) te 
kunnen behandelen en u 
in dit verband te kunnen 
contacteren 

Om op uw verzoek voor de 
sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te 
nemen, dan wel, of ook, uw 
toestemming, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 
  
  
  

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(projectverantwoordelijke, 
marketing, plaatsingsdienst, 
boekhouding, dienst na 
verkoop, …) en eventueel 
een leverancier (in het kader 
van de garantie, dienst na 
verkoop, …) 

Tot na het 
beantwoorden van uw 
vraag en zolang als 
nodig om te 
verwijderen 



verstrekt, zal uw vraag 
niet (optimaal) kunnen 
worden behandeld 
  

Persoonsgegevens in het 
kader van het versturen 
van een brief aan 
(potentiële) klanten die 
een bouwvergunning 
hebben ingediend met 
een toelichting omtrent 
de kwaliteiten van Dovy: 
  
Naam en adres 
  
Indien u niet hebt 
toegestemd dat Dovy 
deze persoonsgegevens 
ontvangt, zal u geen 
toelichting omtrent de 
kwaliteiten van Dovy per 
brief ontvangen. 

U een toelichting 
verschaffen omtrent de 
kwaliteiten van Dovy en 
met de vraag om ook 
eens bij Dovy langs te 
komen 

Uw toestemming, dan wel, of 
ook, de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(projectverantwoordelijke 
en marketing) 

Tot na het versturen 
van de brief en zolang 
als nodig om te 
verwijderen 

Persoonsgegevens in het 
kader van het versturen 
van mail naar 
(potentiële) klanten in 
het kader van een 
(tevredenheids-) 
enquête na een bezoek 
aan een Dovy-toonzaal: 
  

U te vragen uw bezoek 
aan een Dovy-toonzaal te 
beoordelen teneinde de 
werking en de kwaliteit 
van de dienstverlening in 
een Dovy-toonzaal als 
ten aanzien van 
(potentiële) klanten te 
verbeteren 

Uw toestemming, dan wel, of 
ook, de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy (commercieel 
verantwoordelijken) 

Tot na het versturen 
van de mail en zolang 
als nodig om te 
verwijderen 



Naam, e-mailadres en 
taal 
  
Indien u uw e-mailadres 
niet verstrekt, zal u geen 
uitnodiging tot het 
invullen van de 
(tevredenheids-)enquête 
per mail ontvangen 
  

Persoonsgegevens in het 
kader van het inschrijven 
voor de nieuwsbrief: 
  
Naam en e-mailadres 
  
Indien u uw e-mailadres 
niet verstrekt, zal u geen 
nieuwsbrief per mail 
ontvangen. Indien u uw 
e-mailadres, zonder uw 
naam verstrekt, zal u een 
nieuwsbrief per mail 
ontvangen, maar zonder 
persoonlijke aanspreking 
  

U in een nieuwsbrief 
(met persoonlijke 
aanspreking) te 
informeren over acties, 
promoties, trends, 
nieuws, evenementen, 
demonstraties, … bij 
Dovy 

Uw toestemming, dan wel, of 
ook, de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy (marketing) 

Zolang u bent 
ingeschreven om de 
nieuwsbrief van Dovy 
te ontvangen en zolang 
als nodig om te 
verwijderen 

Persoonsgegevens in het 
kader van de opmaak 
van een bestelbon: 
  

U een zo optimaal 
mogelijke 
dienstverlening te 
bezorgen in het kader 
van uw (mogelijke) 

Om op uw verzoek voor de 
sluiting van de overeenkomst 
maatregelen te nemen, dan 
wel, of ook, noodzaak voor de 
uitvoering van de 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(projectverantwoordelijke, 
leverings- en 
plaatsingsdienst, 

Zolang als noodzakelijk 
voor en met het oog op 
de optimale 
bewerkstelling van het 



Naam, adres (voor 
levering/facturatie), e-
mailadres, telefoon-
/gsm-nummer, eventueel 
BTW-nummer en 
klantnummer 
  
  
  
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, kan er geen 
bestelbon worden 
opgemaakt en kan de 
bestelling niet 
uitgevoerd/opgevolgd 
worden 
  

aankoop (overeenkomst 
op maat, opmeting, 
levering, plaatsing, 
facturatie, garantie, 
dienst na verkoop, …) 

overeenkomst waarbij u 
partij bent, dan wel, of ook, de 
noodzaak om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting, 
dan wel, of ook,  uw 
toestemming, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

boekhouding, dienst na 
verkoop, marketing,…) en 
eventueel een leverancier 
van een toestel (in het kader 
van de garantie of dienst na 
verkoop) 

doel en zolang als nodig 
om te verwijderen 

Persoonsgegevens in het 
kader van een 
wedstrijd/evenement: 
  
Naam, adres, e-mailadres 
en telefoon-/gsm-
nummer, geboortedatum 
en eventueel (gericht 
en/of niet-gericht) foto-
en/of videomateriaal 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens (met 

De identiteit, de 
woonplaats en de leeftijd 
van de deelnemer(s) 
(winnaar(s)) na te gaan 
en om deze te kunnen 
contacteren 
  
Het (gericht en/of niet-
gericht) foto- en/of 
videomateriaal heeft als 
doel de deelnemer(s) en 
de winnaar(s) in beeld te 
brengen en kan 

De noodzaak voor de 
uitvoering van de 
overeenkomst (de 
wedstrijd/het evenement) 
waaraan u deelneemt, dan 
wel, of ook uw toestemming, 
dan wel, of ook, de noodzaak 
voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(projectverantwoordelijke, 
boekhouding, marketing, ...) 
en eventueel derden (in het 
kader van de promotionele 
doeleinden) 

Tot na afloop van de 
wedstrijd/het 
evenement (en zolang 
als nodig om te 
verwijderen), met 
uitzondering van het 
eventueel (gericht 
en/of niet-gericht) 
foto- en/of 
videomateriaal dat 
wordt bijgehouden 
voor een periode van 
maximaal 3 jaar te 



uitzondering van, indien 
van toepassing, de 
toestemming voor 
gericht foto- en/of 
videomateriaal en het 
gebruik van de naam 
voor promotionele 
doeleinden) niet 
verstrekt kan de 
overeenkomst niet 
worden afgesloten en 
kan u niet deelnemen 
aan de wedstrijd/het 
evenement 
  
Indien u geen 
toestemming verleent 
voor gericht foto-
/videomateriaal, zal u 
aan de wedstrijd/het 
evenement kunnen 
deelnemen, maar zal u 
niet gericht in beeld 
worden gebracht en zal 
er dus geen gericht foto-
/videomateriaal van u 
gebruikt worden voor 
latere promotionele 
doeleinden van Dovy 
en/of derden 
  

(eventueel evenals de 
naam) desgevallend ook 
gebruikt worden voor 
latere promotionele 
doeleinden van Dovy 
en/of derden 
(magazines, brochures, 
aankondigingen, 
website, social media 
van Dovy en/of de 
organisator van de 
wedstrijd/het 
evenement, ...) 

rekenen vanaf de 
afloop van de 
wedstrijd/het 
evenement 



Indien u geen 
toestemming verleent 
voor het gebruik van uw 
naam voor latere 
promotionele doeleinden 
van Dovy, zal u aan de 
wedstrijd/het 
evenement kunnen 
deelnemen, maar zal uw 
naam niet gebruikt 
worden voor latere 
promotionele doeleinden 
van Dovy en/of derden 

Persoonsgegevens in het 
kader van een aankoop 
via de webshop: 
  
Naam, adres, e-mailadres 
en telefoon-/gsm-
nummer, kaartnummer 
en naam kaarthouder 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, zal u geen 
bestelling kunnen 
plaatsen via de webshop 
van Dovy 
  
  

U een zo optimale 
dienstverlening te 
bezorgen in het kader 
van uw aankoop via de 
webshop van Dovy 
(registratie, verwerking, 
veilige betaling, levering, 
garantie, dienst na 
verkoop, …) 

De noodzaak voor de 
uitvoering van de 
overeenkomst waarbij u 
partij bent, dan wel, of ook, de 
noodzaak om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting, 
dan wel, of ook,  uw 
toestemming, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(verantwoordelijke voor de 
registratie en verwerking 
van de aankoop, 
boekhouding, dienst na 
verkoop, …), de 
betalingsdienst (voor de 
bancaire gegevens), de 
(post-)dienst (voor de 
aflevering) en eventueel een 
leverancier van een product 
(in het kader van de garantie 
of dienst na verkoop) 

Zolang als noodzakelijk 
voor en met het oog op 
de optimale 
bewerkstelling van het 
doel en zolang als nodig 
om te verwijderen 



Persoonsgegevens in het 
kader van een vacature: 
  
Via de website: 
  
Naam, adres, e-
mailadres, telefoon-
/gsm-nummer en CV 
  
Via een eventueel 
sollicitatiegesprek (in het 
kader van een eventuele 
aanwerving (al dan niet 
via interim)): 
  
Geslacht, rijksregister- 
en 
identiteitskaartnummer, 
nationaliteit, taal, 
geboorteplaats en –
datum, burgerlijke staat 
(en desgevallend 
huwelijksdatum of 
datum (wettelijke) 
samenwoning, naam, 
geslacht, nationaliteit, 
geboorteplaats en -
datum, (minder-)valide, 
beroep van partner), 
(minder-) valide 
personen ten laste 
(naam, geslacht, 

U te kunnen contacteren 
(voor een eventueel 
sollicitatiegesprek)  in 
het kader van een 
vacature om uw 
geschiktheid voor de 
vacature na te gaan en 
desgevallend de nodige 
informatie te verkrijgen 
om een aanwerving (al 
dan niet via interim) te 
bewerkstelligen 

Om op uw verzoek voor de 
sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te 
nemen (met uitzondering van 
de foto), dan wel, of ook, 
noodzaak voor de uitvoering 
van de overeenkomst waarbij 
u partij bent, dan wel, of ook, 
de noodzaak om te voldoen 
aan een wettelijke 
verplichting (met 
uitzondering van de foto), 
dan wel, of ook,  uw 
toestemming (inzonderheid 
voor de foto), dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 
  
  
  
  
  
  
  

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(personeelsdienst, 
afdelingsverantwoordelijke, 
boekhouding en directie) en 
eventueel een 
interimkantoor waarmee 
Dovy samenwerkt 

Zolang als nodig voor 
de uitvoering van het 
sollicitatieproces, met 
de mogelijkheid om bij 
niet-aanwerving, de 
persoonsgegevens 
gedurende 1 jaar bij te 
houden voor eventuele 
toekomstige vacatures 
waarvoor u in 
aanmerking zou 
kunnen komen. Indien 
u (al dan niet via 
interim) wordt 
aangeworven, worden 
de persoonsgegevens 
bijgehouden zolang u in 
dienst bent en na de 
uitdiensttreding 
conform de wettelijke 
bepalingen inzake het 
arbeidsrecht, 
sociaalzekerheidsrecht 
en fiscaal recht of 
andere toepasselijke 
wettelijke bepalingen 
en zolang als nodig om 
te verwijderen 



verwantschap, 
geboorteplaats en –
datum en al dan niet 
recht op kinderbijslag), 
motivatiebrief en notities 
van tijdens 
sollicitatiegesprek, 
opleiding, 
beroepsverleden en 
opgenomen verlof en 
desgevallend BTW-
nummer 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, zal u niet 
kunnen worden 
gecontacteerd voor een 
eventueel 
sollicitatiegesprek en zal 
uw geschiktheid niet 
kunnen worden 
beoordeeld en zal u 
desgevallend ook niet 
(via interim) kunnen 
worden aangeworven 
  

Persoonsgegevens (van 
een contactpersoon) in 
het kader van een 
(mogelijke) contractuele 
relatie met leveranciers: 

Een zo optimale 
samenwerking, 
dienstverlening en vlotte 
informatie-uitwisseling 
te bewerkstelligen in het 

Om op uw verzoek voor de 
sluiting van de overeenkomst 
maatregelen te nemen, dan 
wel, of ook, noodzaak voor de 
uitvoering van de 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(aankoopdienst, 
boekhouding, dienst na 
verkoop, …) 

Zolang als noodzakelijk 
voor en met het oog op 
de optimale 
bewerkstelling van het 



  
Naam, adres, e-
mailadres, telefoon-
/gsm-nummer, eventueel 
BTW-
/bankrekeningnummer 
en eventueel 
bedrijfsnaam 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, zal er geen 
contractuele relatie 
kunnen worden aangaan, 
dan wel geen optimale 
dienstverlening en vlotte 
informatie-uitwisseling 
zijn 
  

kader van een 
(mogelijke) contractuele 
relatie (contactname, 
levering 
diensten/producten, 
facturatie, garantie, 
dienst na verkoop, …) 

overeenkomst waarbij u 
partij bent, dan wel, of ook, de 
noodzaak om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting, 
dan wel, of ook, uw 
toestemming, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen 
van Dovy (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

doel en zolang als nodig 
om te verwijderen 

Persoonsgegevens in het 
kader van een 
kredietaanvraag: 
  
Naam, nationaliteit, 
geboorteplaats- en 
datum, nummer 
identiteitskaart, 
rijksregisternummer, 
adres, hoedanigheid, 
telefoon, e-mailadres, 
kinderen ten laste, 
kindergeld, burgerlijke 

Een krediet aanvragen Om op uw verzoek voor de 
sluiting van de overeenkomst 
maatregelen te nemen, dan 
wel, of ook, noodzaak voor de 
uitvoering van de 
overeenkomst waarbij u 
partij bent, dan wel, of ook, de 
noodzaak om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting, 
dan wel, of ook, uw 
toestemming, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
behartiging van de 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(verantwoordelijken 
kredieten en boekhouding) 
en de kredietmaatschappij 

Tot na de beslissing in 
verband met de 
kredietaanvraag en in 
voorkomend geval tot 
na de uitbetaling (en 
zolang als nodig om te 
verwijderen) 



staat, huwelijkscontract, 
beroep, type 
arbeidscontract, 
gegevens werkgever, 
inkomsten 
(beroepsinkomsten en 
andere), desgevallend 
BTW-nummer, 
maandelijkse uitgaven 
(hypotheek/huur en 
andere 
kredieten/kosten) en 
bankrekeningnummer. 
  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, kan er geen 
kredietaanvraag gedaan 
worden 
  

gerechtvaardigde belangen 
van Dovy en/of derden (zie 
verwerkingsdoel(en)) 

Persoonsgegevens in het 
kader van de uitoefening 
van de privacyrechten: 
  
Naam, adres, telefoon-
/gsm-nummer en e-
mailadres 
  
In het kader van 
bijkomende informatie: 
  
Kopie identiteitskaart 

Uw vraag inzake de 
uitoefening van uw 
privacyrechten (zo 
optimaal mogelijk) te 
kunnen behandelen en u 
in dit verband te kunnen 
contacteren 

De noodzaak om te voldoen 
aan een wettelijke 
verplichting, dan wel, of ook, 
de noodzaak voor de 
uitvoering van de 
overeenkomst waarbij u 
partij bent, dan wel, of ook 
uw toestemming 

Enkel de bevoegde diensten 
binnen Dovy 
(verantwoordelijke privacy, 
marketing, dienst na 
verkoop, personeelsdienst, 
dienst IT, …) 

Zolang als noodzakelijk 
voor en met het oog op 
de optimale 
bewerkstelling van het 
doel en zolang als nodig 
om te verwijderen 



  
Indien u deze 
persoonsgegevens niet 
verstrekt, zal uw vraag 
inzake de uitoefening 
van uw privacyrechten 
niet (optimaal) kunnen 
worden behandeld. 
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