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1.

INLEIDING
Het doel van deze kennisgeving over eerlijke gegevensverwerking ("Kennisgeving") is u
te informeren over hoe EIZO Europe GmbH ("we", "wij" en "ons") uw
persoonsgegevens als gegevensbeheerder zal verwerken en over de maatregelen en
procedures die we hebben ingesteld om de gegevens adequaat te beschermen. Het
verstrekken van dergelijke informatie is één van de vereisten van de General Data
Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"), in Nederland Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) geheten.
Deze Kennisgeving vormt geen contractuele relatie tussen u en ons, en we kunnen deze in
voorkomende gevallen wijzigen.

2.

RECHTMATIGE VERWERKING
We verwerken uw persoonsgegevens alleen:
(a)

indien we uw toestemming daarvoor hebben;

(b)

indien de verwerking nodig is om onze producten of diensten aan u/uw werkgever
te kunnen leveren;

(c)

indien de verwerking nodig is om te kunnen reageren op een verzoek van u/uw
werkgever;

(d)

indien de verwerking nodig is voor het onderhouden van onze relatie met u/uw
werkgever;

(e)

indien de verwerking nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen inzake weten regelgeving.

In het geval van (a) hierboven, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door het
indienen van een verzoek zoals beschreven in paragraaf 12 hieronder.
3.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3.1

We verwerken de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

3.2

(a)

uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens;

(b)

uw rol, positie en/of functie binnen uw organisatie;

(c)

gegevens over uw voorkeuren betreffende soorten marketingevenementen of materialen;

(d)

gegevens over uw toegang tot onze gebouwen, systemen, websites; en

(e)

uw berichten, feedback of bijdragen aan onderzoeken en enquêtes.

Soms is het verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zodat wij in staat
zijn om onze zaken en activiteiten te beheren, onze relatie met u/uw werkgever te
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onderhouden, onze producten en diensten aan u/uw werkgever te kunnen leveren of om
te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Als u deze
persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij onze relatie met u/uw
werkgever niet kunnen onderhouden of onze producten en diensten niet aan u/uw
werkgever kunnen leveren.
3.3

Wij stellen alles in het werk om de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die
wij van u opslaan, te waarborgen en ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens actueel
zijn. U kunt ons hier echter aanzienlijk bij helpen door onmiddellijk contact met ons op te
nemen als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens of als u zich ervan bewust wordt
dat we onjuiste persoonsgegevens over u hebben (zie paragraaf 9 hieronder). Wij zijn niet
verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van onjuiste, onechte, gebrekkige of
onvolledige persoonsgegevens die u ons verstrekt.

4.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Meestal verzamelen wij uw persoonsgegevens aan de hand van de informatie die u/uw
werkgever verstrekt gedurende de relatie tussen u/uw werkgever en ons. Dit gebeurt in
het algemeen doordat u/uw werkgever ons e-mails en andere correspondentie,
visitekaartjes, de formulieren en documenten stuurt die worden gebruikt wanneer u/uw
werkgever zich aanmeldt voor onze marketing- of andere nieuwslijsten met
marktgegevens, wanneer u wordt benoemd tot bevoegd persoon om namens uw
werkgever te handelen, de aanmeldingsgegevens die u/uw werkgever gebruikt om
namens uzelf of namens uw werkgever toegang te verkrijgen tot onze producten of
diensten.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen bij andere bronnen, zoals onze
groepsmaatschappijen, fraudepreventiebureaus, kredietbeoordelaars en de administratie
van overheidsinstellingen.

5.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met het onderhouden van onze relatie
met u/uw werkgever en het leveren van onze producten en diensten aan u/uw werkgever
voor de volgende doeleinden:
(a)

het leveren van gewenste producten of diensten aan u/uw werkgever;

(b)

het reageren op berichten of posts van u/uw werkgever aan ons;

(c)

u/uw werkgever te voorzien van promotie- en marketingmateriaal over onze
producten en diensten waarvan wij denken dat u/uw werkgever er mogelijk in
geïnteresseerd bent;

(d)

het beheer, de ontwikkeling en de verbetering van ons productassortiment, onze
diensten, winkels, IT-systemen en websites;

(e)

het toezicht op en de beoordeling van de naleving van de wetgeving en ons beleid
en onze normen;

(f)

te voldoen aan onze verplichtingen en verzoeken op grond van wet- en regelgeving
waar ook ter wereld, met inbegrip van verslaglegging aan en/of controle door
nationale en internationale regelgevende instanties;

(g)

uitvoeren van witwas-, financiële en kredietcontroles en van controles ten behoeve
van fraude- en misdaadpreventie en -opsporing;
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6.

(h)

voor administratieve doeleinden in verband met de beveiliging van en de toegang
tot onze systemen, gebouwen, platforms en websites en toepassingen;

(i)

gehoor te geven aan rechterlijke bevelen en onze wettelijke rechten uit te oefenen
en/of te verdedigen;

(j)

voor enig ander legitiem zakelijk doel; en

(k)

voor zover anderszins toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan (waaronder toegankelijk of
opgeslagen in) een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), met
inbegrip van landen waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van
bescherming van persoonsgegevens biedt als binnen de EER. In het bijzonder kunnen wij
uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen buiten de EER, waaronder
Japan. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten worden
onderworpen aan gepaste of geschikte beschermingsmaatregelen zoals vereist door de
GDPR (AVG). U kunt kopieën van de relevante veiligheidsdocumenten verkrijgen door een
aanvraag in te dienen, zoals is beschreven in paragraaf 12 hieronder.

7.

HET VRIJGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet en zullen dat ook niet
doen. Wij maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan de volgende ontvangers:

8.

(a)

aan onze groepsmaatschappijen;

(b)

aan door u goedgekeurde of aangewezen bedrijven;

(c)

aan derden die namens ons uw persoonsgegevens verwerken (zoals onze
systeemaanbieders waaronder cloudproviders);

(d)

aan derden die uw persoonsgegevens zelf verwerken, maar door het verlenen van
een dienst aan u of uw werkgever namens ons (zoals onze leveranciers);

(e)

aan bedrijven die diensten verlenen voor de controle op het witwassen van geld, de
vermindering van kredietrisico's en andere vormen van fraude- en
misdaadpreventie, en aan bedrijven die soortgelijke diensten verlenen, met
inbegrip van financiële instellingen, kredietbeoordelaars en regelgevende instanties
waarmee dergelijke informatie wordt gedeeld;

(f)

aan een derde aan wie wij een van onze rechten of verplichtingen overdragen of
noveren;

(g)

aan een potentiële koper in het geval wij een deel van onze activiteiten of activa
verkopen; en

(h)

aan iedere overheid, regelgevende instantie, handhavings- of uitwisselingsinstantie
of rechtbank wanneer wij hiertoe verplicht zijn door de toepasselijke wet- of
regelgeving of op hun verzoek.

HET BESCHERMEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en implementeren en
handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om een passend
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beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onopzettelijke of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, bekendmaking of inzage.
9.

UW RECHTEN
VERZAMELEN

MET

9.1

Indien u dit wenst:

BETREKKING

TOT

DE

PERSOONSGEGEVENS

DIE

WIJ

(a)

uw persoonsgegevens bijwerken, wijzigen of verwijderen, of een kopie verkrijgen
van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken; of

(b)

ons het gebruik van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, te beperken of
beletten,

u kunt dit aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals is beschreven in paragraaf
12 hieronder.
9.2

In ieder van de hierboven genoemde situaties kunnen wij u vragen uw identiteit te
bewijzen door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, zodat wij
aan onze beveiligingsverplichtingen kunnen voldoen en ongeoorloofde bekendmaking van
gegevens kunnen voorkomen.

10.

HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld of om te voldoen aan wet- en regelgeving of aan interne beleidseisen.

11.

HET BIJWERKEN OF WIJZIGEN VAN DEZE KENNISGEVING OVER EERLIJKE
GEGEVENSVERWERKING
We kunnen delen van deze Kennisgeving wijzigen of bijwerken om ervoor te zorgen dat
we blijven voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of na een bijstelling van onze
interne praktijken. Dit doen we door deze Kennisgeving bij te werken. U wordt niet
noodzakelijkerwijs direct op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Zorg er daarom
voor dat u deze Kennisgeving regelmatig controleert, zodat u volledig op de hoogte bent
van wijzigingen of aanpassingen.

12.

CONTACT MET ONS OPNEMEN
Als u vragen hebt over de inhoud van deze Kennisgeving of over uw persoonsgegevens, of
als u een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt indienen, kunt u contact
met ons opnemen aan de hand van de hieronder vermelde gegevens:
E-mail: ebe-unsubscribe@eizo.com

13.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDER
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij onze data protection toezichthouder, als u
van mening bent dat wij uw rechten op gegevensbescherming hebben geschonden.
Een lijst en contactgegevens van lokale data protection toezichthouders is hier beschikbaar.
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