Privacyverklaring ekz benelux
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Wij gaan daarom vertrouwelijk
om met jouw gegevens. In deze privacyverklaring informeren we hierover. Heb je vragen
over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring op enig moment moeten wijzigen, bijvoorbeeld
omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring
altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn,
zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.
1. Over ons
ekz benelux b.v.
ekz benelux belgië b.v.
E-mailadres:
Telefoonnummer NL:
Telefoonnummer BE:

KVK nummer: 18062164
ondernemingsnummer 0888.398.353
hello@ekzbenelux.com
0348 - 480900
0800 18010

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we:
a. Bedrijfsnaam en KvK- en BTW-nummer.
b. Voor- en achternaam.
c. Zakelijk e-mailadres.
d. Telefoonnummer.
e. Zakelijk adres.
Hoe komen we aan je persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen, of verkregen uit openbare
registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.
3. Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de
doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig
voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.
Uitvoering van de overeenkomst
We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover
contact met jou te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die
we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer
bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die

persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook
verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor
de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.
Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling
zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder
is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.
4. Doorgifte
We delen je gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Administratiesysteem.
• Accountant.
• Betaaldiensten.
• Nieuwsbrief diensten.
Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij
uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER
in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door
de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
5. Je rechten
We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op
de verwerking van je persoonsgegevens. Wens je een van deze rechten uit te oefenen,
neem dan contact op per e-mail via hello@ekzbenelux.com.
Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken,
bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of
we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct
marketing, dan zullen we je persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht je persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt

overdragen, wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken en
wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van je toestemming,
dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het recht om
hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder
andere: Afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang
tot gegevens.
Links
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar
een link binnen onze eigen site of een website buiten www.ekzbenelux.com. Het kan zijn
dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar
de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

