
Privacyverklaring E&T bv 

Bij het uitvoeren van onze commerciële activiteiten hebben wij respect voor de privacy van onze 

klanten, leveranciers en andere relaties. Op basis hiervan hanteren wij een privacybeleid conform de  

Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) . Hierover brengen 

wij u onderstaand op de hoogte.  

Bedrijfsgegevens privacy verantwoordelijke 

E&T bv (Electronics & Telematics bv) 

Koopmansstraat 7 

2288 BC Rijswijk 

Contactpersoon Jacqueline van Rooijen, te bereiken via mail j.vanrooijen@etconnect.com 

Persoonsgegevens  

In verband met onze leveringen en diensten aan u is het nodig dat wij persoonsgegevens van u 

opslaan en verwerken. Deze gegevens kunnen zijn uw naam, achternaam, bedrijfsadres, 

afleveradres, emailadres, (bedrijfs)banknummer, telefoonnummer, m/v en eventuele andere 

persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt.  

Doelen 

Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestelling, het 

uitvoeren van leveringen, het sturen van aanbiedingen, offertes, facturen, betalingsherinneringen, 

nieuwsbrieven, correspondentie per post/e-mail en telefonisch contact aangaande de door u 

aangevraagde bestellingen of diensten. 

Grondslag 

Uw aanvraag en uw bevestiging voor het leveren van bestellingen of diensten leiden tot een 

overeenkomst op grond waarvan wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wij sturen 

nieuwsbrieven om u beter en zo relevant mogelijk op de hoogte te brengen van onze producten.  

Opslag van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons ERP systeem op beveiligde interne en externe 

servers.  

Bewaartermijn 

Zo lang er sprake is van zakelijk contact zullen bovengenoemde persoonsgegevens in onze systemen 

bewaard blijven. Na beëindiging van het zakelijk contact zullen bovengenoemde persoonsgegevens 

in het kader van een voor beide partijen nuttig netwerk nog 15 jaar in onze systemen bewaard 

blijven, tenzij  u wenst dat deze gegevens eerder verwijderd worden. In dat geval zullen wij door de 

wetgeving en /of belastingdienst verplicht gestelde termijnen van bewaarplicht hanteren om 

bepaalde gegevens langer te bewaren. 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te 

voorkomen. Hiervoor maken wij gebruik van beveiligingssoftware. Deze bestaat uit het gebruik van 

up-to-date virusscanners, een actief mutatiebeleid van passwords en toegangscodes, beveiligde USB-

sticks en andere portabele data opslagsystemen, firewalls en SSL certificaten.   
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Uw gegevens kunnen intern gedeeld worden zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Onze 

werknemers zijn op de hoogte van uw recht op privacy. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 

uw gegevens te bewaken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn 

aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u bovenaan 

deze privacyverklaring.   

Support bedrijven (andere verwerkers)  

Bedrijven die ons ondersteunen bij de beveiliging en het up-to-date houden van onze software en 

hardware, evenals bedrijven die onze websites onderhouden, hebben mogelijk toegang tot uw of 

een deel van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven hebben wij verwerkingsovereenkomsten 

afgesloten. Door middel van deze verwerkingsovereenkomsten hebben wij toezicht op de 

verwerkingen en wordt er vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgegaan.  

Derden 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens niet 

verstrekken aan andere partijen die uw gegevens voor eigen doelen en met eigen middelen 

verwerken.  

Besluitvorming 

Wij nemen geen besluiten en maken geen profielen op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

van persoonsgegevens.  

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine 

tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Ze dienen om uw websitebezoek goed te 

laten verlopen en u van betere informatie te voorzien. Wij maken gebruik van functionele cookies, 

analytische cookies, tracking cookies, permanent cookies en social media cookies. Voor inzage in de 

door ons gebruikte cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw 

instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. In 

dit geval is het echter mogelijk dat sommige functies en services van onze website niet correct 

functioneren.   

Rechten  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen, 

bezwaar te maken tegen verwerking en recht op dataportabiliteit. U kunt  een verzoek hiertoe via 

mail ( j.vanrooijen@etconnect.com) bij ons indienen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze 

privacyverklaring.  Wij zullen aan uw verzoek voldoen en u dit bevestigen. Verwerking van uw 

persoonsgegevens op basis van lopende of uitgevoerde werkzaamheden (bestaande 

overeenkomsten) zal voordien afgerond worden.   
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