Privacyverklaring SCEX BV
A.

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door SCEX BV geleverde producten en diensten.
SCEX BV, gevestigd te Nieuwe Marktstraat 54 C3, 6511 AA, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

B.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SCEX BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons heeft verstrekt. Gegevens die SCEX BV van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de
hieronder omschreven doeleinden en die door SCEX BV in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen:
•

Voorletters en achternaam

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Bedrijfsnaam

•

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

•

Telefoonnummer (mobiel of vast)

•

E-mailadres

•

Bankgegevens

C.

Verwerkt SCEX BV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. SCEX BV verwerkt geen bijzondere
persoonsgegevens.

D.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met SCEX BV, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw
gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het
soort dienstverlening vanuit SCEX BV. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe
activiteit van SCEX BV. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de
nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren,
als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.

E.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SCEX BV gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt SCEX BV zich het recht voor
wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van
zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

F.

Hoe lang we gegevens bewaren

SCEX BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.

G.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

SCEX BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

H.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
(1)

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met pagina’s van
deze website [en/of Flash-applicaties] dat wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.
Gebruik van permanente cookies:
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal aan uw voorkeuren worden aangepast. Ook wanneer u toestemming heeft
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u
niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze
website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Gebruik van sessie cookies:
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

(2)

Tracking cookies

SCEX gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring
op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie heeft met
de website van SCEX. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een artikel.
Uw Online Succes profiel is uniek voor SCEX. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld
en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en SCEX. U kunt ten alle tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen
en/of verwijderen. Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet
registreert.
Cookienaam: logger
Leverancier: Online Succes
Opslagperiode: 2 jaar
Functie: Dit cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in staat stelt
website bezoekers te onderscheiden. Wanneer u als website bezoeker uzelf kenbaar maakt via een interactie op
onze site (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan koppelt Online Succes dit cookie aan de

gegevens die u bij deze interactie heeft achtergelaten. Voor de ‘bedrijven herkenning’ van Online Succes zetten
we geen cookies in.
Een verzoek tot inzage kunt u hier doen:
https://app.onlinesucces.nl/profile/request/BegQCMiGfMdihQ2VbpOUh-pXmb6GnT6pXyinMfkJzoivsTIyw4JesYzd9vV99MltEtZs2laLE_T5AFuLFHWEEpCk0mCBcje3bdYqyiqDeYomKRamC
DPnZCYC7rJOlvsVWchtpvD_l67eu23HJye-g==
Wilt u zich afmelden voor het bijhouden van pagina bezoeken aan onze website, dan kan dat hier:
https://app.onlinesucces.nl/profile/do_not_track/q2RR5M_ZanT3Tw7Bxf84Iwk9folhy4ZaEBVy6xhrFJkoBmLexTfrLKMUqRrY_Vr/nl

(3)

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegezonden. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

(4)

Facebook, Twitter, Linkedin

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op
sociale netwerken als Linkedin, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van Linkedin, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij
hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Linkedin, Facebook en Twitter (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar
en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en
Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

(5)
Recht op inzage en correctie of verwijdering van
jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze
contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden:
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u
vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van
een derde teruggeplaatst worden.

(6)

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: [let op: dit zijn hyperlinks naar betreffende
websites. Gebruikt CTRL+ klik op de link om naar de website te gaan]
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

I.

Beveiliging

SCEX BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. SCEX BV heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen
en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij SCEX BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot
geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat
SCEX BV gebruik maakt van de diensten van derden, zal SCEX BV in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

J.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal SCEX
BV u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@scex.nl.

K.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u
contact met ons opnemen, via info@scex.nl.
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22-8-2018 en gewijzigd d.d. 25-03-2019

