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Bij Cotral Lab is de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang, of u nu klant, 
internetbezoeker, gebruiker of partner bent.Cotral Lab verbindt zich er dan ook toe te voldoen aan de 
Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd 
door de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
Om u te voorzien van transparante en zo volledige mogelijke informatie over het gebruik van uw 
persoonsgegevens, heeft Cotral Lab dit privacybeleid ontwikkeld. 
 

Wat zijn persoonsgegevens? 
 
Persoonsgegevens is informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.Dit kan onder 
andere gaan om uw voornaam, achternaam, telefoonnummer of e-mailadres. 
 

Wat is het beleid van Cotral Lab betreffende persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier verzameld.De 
persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld, staan in verhouding tot de doeleinden van de 
verwerking.Met behulp van deze gegevens kunt u gepersonaliseerde diensten ontvangen zodat 
commerciële relaties en/of uw gebruik van de website van Cotral Lab goed verlopen. 
 
De bescherming van uw persoonsgegevens wordt ook gewaarborgd door het nemen van strikte 
veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op dit gebied. 
 

Waarom worden persoonsgegevens verzameld? 
 
Uw persoonsgegevens, uit verschillende categorieën, worden verzameld en verwerkt om een zo goed 
mogelijk beheer van uw Cotral Lab-producten te garanderen, evenals de contractuele en commerciële 
relaties met u, klanten, internetbezoekers, gebruikers, partners.In het algemeen is het doel van de 
verwerking van uw persoonsgegevens het correcte beheer van uw bestellingen, de productie en follow-
up van uw Cotral Lab-producten in het kader van het verkoopcontract, marketingcampagnes en 
tevredenheidsonderzoeken, om zo goed mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen. 
 

Verzamelde gegevens en doeleinden van verwerking: 
 
Uw gegevens worden verzameld: 
 
1.       Voor de verkoop van producten, van welke aard dan ook: 
 
• uw achternaam, voornaam, functie, telefoonnummer, postadres, URL LinkedIn-profiel, e-mailadres als 
contactpersoon van het bedrijf of als particuliere klant. 
 
2.       Voor het ontwerp en de vervaardiging van gehoorbescherming: 
 
• achternaam, voornaam van uw gebruikers van de gehoorbescherming, 
• gescande bestanden van de oorafdrukken van uw gebruikers. 
 
3.       Om de meest geschikte akoestische filter te kunnen bieden: 
 
• achternaam, voornaam, identificatie van de filter aangepast aan uw behoeften als gebruiker:de 
SAPAN-software bepaalt wat het meest geschikte filter is.SAPAN stelt vragen over de omgeving van de 
gebruiker, maar de antwoorden worden niet opgeslagen, ze worden alleen gebruikt voor de keuze van 
bescherming en de filter.De informatie met betrekking tot het geselecteerde filter wordt opgeslagen in 
uw Klantenzone.De CAPA-software (controle van het dempingsvermogen van de gehoorbescherming) 
wordt gebruikt om het dempingsvermogen van de gehoorbescherming te controleren. 
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4.        Voor het ontwerpen en vervaardigen van veiligheidsbrillen op maat, verzamelt Cotral Lab: 
 
• direct uw achternaam, voornaam en de meetgegevens op basis van het geselecteerde montuur, 
• indirect de correctiewaarden voor uw ogen (mits uw voorafgaande toestemming) door middel van de 
brilrecepten die uw zorgverlener voorschrijft. 
 
5-       Om u te voorzien van informatie over producten, onderzoeken en marketingcampagnes: 
 
• uw achternaam, voornaam, e-mailadres, functie, telefoonnummer als contactpersoon van het bedrijf 
of personen die contact hebben opgenomen met Cotral Lab om informatie te verkrijgen, 
• uw IP-adres, 
• cookies via onze website, 
• uw inschrijving voor webinars en nieuwsbrieven. 
 
6-       Om u nieuwe Cotral Lab-producten aan te bieden: 
 
• uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer als gebruiker van de huidige producten met 
uw voorafgaande toestemming. 
 

Op welke basis verzamelen wij uw gegevens? 
 
Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is bedoeld om te voldoen aan wettelijke en 
contractuele verplichtingen en het rechtmatige belang van Cotral Lab om u gedurende de gehele 
levensduur van uw producten te volgen.De verwerking kan gebaseerd zijn op toestemming; in het geval 
van een bril op maat, heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken. 
 
In het kader van de transparantie, heeft Cotral Lab in onderstaande tabel de rechtsgronden opgesomd 
die verband houden met elk van de doeleinden van de verwerking: 
 

Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond 
De verkoop van Cotral Lab-producten Uitvoering van de commerciële overeenkomst 

Om de meest geschikte akoestische filter te 
kunnen bieden 

Uitvoering van de commerciële overeenkomst 

Het beheer van klachten door de klantenservice 
en van garanties 

Het rechtmatig belang van Cotral Lab om het 
bewijs van een recht of een contract te kunnen 
vaststellen 

Het maken van oorafdrukken Uitvoering van de commerciële overeenkomst 

De vervaardiging van de veiligheidsbril op maat, 
op basis van de meetgegevens van het gekozen 
montuur en de correctiewaarden voor de ogen 
die door uw gebruiker worden verstrekt 

Uitvoering van de commerciële overeenkomst en 
toestemming van uw gebruiker voor de 
verwerking van correctiewaarden voor de ogen 

Het verzenden van commerciële informatie, het 
doen van onderzoeken en het voeren van 
marketingcampagnes 

Rechtmatig belang van het bedrijf om haar 
producten en diensten te promoten, onder 
voorbehoud van uw recht om bezwaar te maken 
tegen het ontvangen van commerciële informatie 
van professionele aard 

De algemene en hulpboekhouding evenals de 
vervulling van de formaliteiten die hieraan 
verbonden zijn 

Naleving van de wettelijke verplichtingen waar 
Cotral Lab als bedrijf aan moet voldoen 
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Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
 
De ontvangers van deze gegevens zijn belanghebbenden in de bedrijven van de Groep:uw 
persoonsgegevens worden binnen diensten van Cotral Lab alleen overgedragen aan personeel dat 
vanwege hun functie bevoegd is de gegevens te verwerken (zoals personen die voor interne diensten 
werken en opticiens voor het maken van brillen op maat) en aan commerciële partners van Cotral Lab 
(zoals de fabrikant van brillen op maat die voor rekening van het bedrijf optreedt en waar Cotral Lab mee 
samenwerkt). 
 

Worden uw gegevens buiten de EU overgedragen? 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt hoofdzakelijk in Europa plaats. 
Het kan echter gebeuren dat persoonsgegevens aan derde landen (buiten de Europese Unie) worden 
overgedragen.In het geval dat een dergelijke overdracht zou worden gedaan naar een land waar de 
Europese autoriteiten het beschermingsniveau onvoldoende beschouwen, dan zal de overdracht in 
kwestie worden ondersteund door de nodige garanties, in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving. 
 
Bijvoorbeeld, het bedrijf dat uw gegevens invoert, tekent een contract betreffende de verwerking van 
gegevens op basis van modelcontractvoorwaarden goedgekeurd door de Europese Commissie en waar 
aanvullende veiligheidsmaatregelen aan worden toegevoegd (zoals de pseudonimisering vóór het 
overdragen van gegevens). 
 
U kunt meer informatie aanvragen over de gestelde waarborgen door een e-mail te sturen aan het adres 
onderaan het document. 
 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden van de verwerking te 
bereiken. 
 
Het bewaringstermijn van uw gegevens komt overeen met de commerciële relaties tussen u en Cotral 
Lab:6 jaar na het laatste contact (e-mail, telefoongesprekken, afspraken), 3 jaar na het laatste contact als 
u een lead bent, worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 
 
In het geval dat er bepaalde sporen van uw gegevens bewaard moeten worden op grond van een 
wettelijke verplichting waaraan Cotral Lab onderworpen zou zijn of om geschillen te voorkomen, kunnen 
bepaalde gegevens gearchiveerd worden voor de wettelijke duur van verjaring, in overeenstemming met 
de bepalingen in het Frans Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel (bijv.:5 jaar voor commerciële 
informatie en 10 jaar voor boekhoudkundige informatie), voordat deze gegevens definitief verwijderd of 
geanonimiseerd worden.In dat geval worden uw gegevens in een aparte database opgeslagen. Toegang 
tot deze database is beveiligd en strikt beperkt tot bevoegd personeel. 
 
Gescande bestanden van de oorafdrukken van uw gebruikers worden ook bewaard om op elk moment 
nieuwe gehoorbescherming te kunnen vervaardigen in geval van verlies, breuk of ongemak zonder 
opnieuw afdrukken te hoeven maken.De gegevens worden hiertoe bewaard voor een periode van: 
  
-          12 jaar na de meest recente interactie. 
 
Deze gescande bestanden van de oorafdrukken worden vervolgens geanonimiseerd en bewaard voor 
interne wetenschappelijke onderzoeken. 
 
Verder worden de optische gegevens bewaard om op elk moment een nieuwe veiligheidsbril op maat te 
kunnen vervaardigen in geval van verlies, breuk of ongemak. Deze gegevens worden hiertoe bewaard 
voor een periode van: 
 
-          5 jaar na de meest recente interactie. 
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Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 
 
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren en te wissen.U kunt ook uw recht op overdraagbaarheid uitoefenen 
waarbij u uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangt, bruikbaar en leesbaar door een 
machine, zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een derde, op voorwaarde dat uw 
aanvraag geaccepteerd wordt. 
 
U hebt bovendien het recht te vragen om beperkte verwerking van uw persoonsgegevens evenals het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.U kunt op elk moment en zonder opgaaf van reden 
bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Cotral Lab voor het versturen van 
commerciële informatie. 
 
Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd met betrekking tot de bescherming 
van uw gegevens of indien een actie in relatie tot de voorwaarden voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens in strijd zou zijn met de bepalingen in dit privacybeleid of met de toepasselijke 
regelgeving, dan kunt u direct een klacht indienen bij de toezichthouder op gegevensbescherming. 
 
U kunt contact opnemen met Cotral Lab via:info.rgpd@cotral.com indien u een van deze rechten wilt 
uitoefenen. 
Cotral Lab – Z.A. Charles Tellier – Rue des Léopards – 14110 Condé en Normandie 
 


