
Privacyverklaring   
V1  25 mei 2018   

Hesi groep (hierna ook als "Hesi" "wij" of "ons") stelt het op prijs om u als klant, geïnteresseerde of
relatie te mogen hebben.

 

Hesi respecteert uw privacy   

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw
privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke   

Hesi is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; (uitzonderingen
staan vermeld in deze privacyverklaring).

 

Dit zijn onze contactgegevens:

Hesi b.v.

Koperslager 14

6422 PR Heerlen

tel: 045-541.22.20

administratie@hesi.eu

 

Verzamelen, verwerken en gebruiken van 
persoonsgegevens

  

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
Contractuele stamgegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties of productinteresse)
Klantgeschiedenis
Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens
Planning en controlegegevens

Addo Jesse Klopman




Transactiegegevens
Opgevraagde informatie (van derden, bijv. bureaus voor kredietinformatie of van openbare 
adressenbestanden)

 

Beginselen   

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of
identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-
mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een
uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer hiervoor een wettelijke
rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het
kader van een registratie of overeenkomst.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen   

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Verstrekking van online-aanbiedingen.

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in
overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

Om onderbrekingen/storingen op te sporen, veiligheidsredenen en periodiek onderhoud.

(Rechtsgrondslagen: Nakoming van onze wettelijke en contractuele verplichtingen op het gebied
van gegevensbeveiliging en een rechtmatig belang bij het verhelpen van onderbrekingen/storingen
en de veiligheid en/of uitoefening van onze dienstverlening).

Eigen reclame en reclame door derden en tevens marktonderzoek en bereikmeting binnen de 
wettelijk toegestane grenzen of op basis van toestemming.

(Rechtsgrondslagen: Toestemming / rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover
deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en
mededinging).

Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms/mms met toestemming van de 
ontvanger.

(Rechtsgrondslag: Toestemming).

Bescherming en verdediging van onze rechten

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze
rechten).



 

Registratie   

In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de afsluiting
en de uitvoering van het contract (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres,
telefoonnummers en indien toepasselijk, gegevens over de gewenste betalingswijze, de
rekeninghouder, perceel eigenaar) en eventueel gegevens op vrijwillige basis.

 

Doorgifte van gegevens   

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken:

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkings-
verantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een
rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven.

Derden kunnen ook andere bedrijven van de hesi-groep zijn. Wanneer gegevens aan derden
worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze
privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven
wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare
administratieve of gerechtelijke bevelen.

 

Dienstverleners (algemeen)   

Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen voor taken als verkoop- en marketingdiensten,
contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting, hotline-diensten en
fysieke werkzaamheden op locatie. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en
bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij
hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van
de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Hesi-groep zijn.

 

Opslagduur; bewaartermijnen   

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze (online-)aanbiedingen en de
daarmee verbonden diensten te verrichten, hieronder mede begrepen garantie verplichtingen of
zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen
bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de
uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met
uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen



(bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en/of handelswetten verplicht
zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

 

Gebruik van cookies   

Algemeen   

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer
worden opgeslagen. Wanneer u dit online-aanbod later opnieuw bezoekt, stuurt uw browser de
inhoud van de cookies terug naar de betreffende dienstverlener en maakt zo herkenning van het
eindapparaat mogelijk. Door het uitlezen van de cookies kunnen wij het ontwerp van onze online-
aanbiedingen voor u dienovereenkomstig aanpassen en het gebruik voor u gemakkelijker maken.

 

Cookies uitschakelen en verwijderen   

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookie pop-upvenster gevraagd of u de cookies
die op onze website worden gezet, wilt toestaan of in uw instellingen wilt uitschakelen.

Kiest u ervoor om de cookies te blokkeren, dan wordt in uw browser een opt-out-cookie gezet.
Deze cookie dient uitsluitend om uw bezwaar te registreren. Het uitschakelen van cookies kan
ervoor zorgen dat bepaalde functies van onze internetpagina's niet meer tot uw beschikking staan.
Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden ingesteld
voor de browser die werd gebruikt om deze in te stellen. Wanneer u cookies verwijdert of een
andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Uw voorkeursinstelling geldt niet voor cookies die door andere dienstverleners worden ingesteld
tijdens uw bezoeken aan internetpagina's van derden.

Met uw browser kunt u te allen tijde alle cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfuncties
van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

 

Veiligheid   

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht
tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van
persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau
van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder
tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of
ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen
worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.



 

Rechten van de gebruiker   

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact.
Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

 

Recht op informatie en inzage   

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

 

Recht op rectificatie en verwijdering   

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens
te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht
vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende
verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die
bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens
echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt.

 

Verwerkingsbeperking   

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke c.q. contractuele vereisten wordt voldaan -
de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking   

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door
ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens contractuele
en/of wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten
uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.

 

Bezwaar tegen direct marketing   



Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een
overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een
reeds lopende reclameactie.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de 
rechtsgrond "rechtmatig belang"

  

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op de rechtsgrond rechtmatig belang. Wij staken
dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden volgens de
wettelijke voorschriften voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

 

Intrekking van toestemming   

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met
onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de
gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens   

U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en
machine leesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - ons te vragen die
gegevens aan een derde over te dragen.

 

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit   

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep
aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij
de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag



Postadres:

Postbus 93374

2509 A J Den Haag

Telefoon: 070-8888 500

Fax: 070-8888 501

 

Wijziging van de privacyverklaring   

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de
technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze
privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste
versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

 

Contact   

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het
hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens en tevens voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact met
ons opnemen.

 

Contactgegevens:

Hesi b.v.

Koperslager 14

6422 PR Heerlen

tel: 045-541.22.20

administratie@hesi.eu
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