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PRIVACYBELEID NOBIA
(A) Deze Verklaring
Introductie
Bribus Holding B.V., Bribus B.V. en Aannemings- en Onderhoudsbedrijf D. de Jong B.V. zijn onderdeel
van Nobia AB. Door Bribus Holding B.V., Bribus B.V. en Aannemings- en Onderhoudsbedrijf D. de Jong
B.V. wordt het privacybeleid van haar moedermaatschappij Nobia AB toegepast. Daar waar in dit
privacybeleid wordt gesproken over Nobia, wordt daarmee tevens bedoelt Bribus Holding B.V., Bribus
B.V. en Aannemings- en Onderhoudsbedrijf D. de Jong B.V.
Deze Verklaring
In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe wij Persoonsgegevens verwerken. Deze Verklaring kan bij tijd
en wijle worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer deze regelmatig op updates.
Deze Verklaring wordt uitgegeven door elk van de in paragraaf (P) hieronder vermelde voor de Verwerking Verantwoordelijken (samen ‘Nobia’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) en is gericht aan personen buiten onze
organisatie met wie wij communiceren, waaronder klanten, bezoekers van onze Websites, gebruikers
van onze Apps, andere gebruikers van onze producten of diensten en bezoekers van onze gebouwen
(samen ‘u’). De gedefinieerde termen die in deze Verklaring worden gebruikt, worden hieronder in
paragraaf (Q) uitgelegd.
Deze Verklaring kan bij tijd en wijle worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze activiteiten
weer te geven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. We raden u aan deze Verklaring zorgvuldig te lezen en onze website regelmatig
te controleren op eventuele wijzigingen die we mogelijk aanbrengen in overeenstemming met de
voorwaarden van deze Verklaring.
(B) Verzamelen van Persoonsgegevens
We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt
(bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt), tijdens onze relatie met u (bijvoorbeeld als u een
aankoop doet), wanneer u Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbaar bericht over
ons plaatst op sociale media), wanneer u onze Apps downloadt, installeert of gebruikt, wanneer u
onze Websites bezoekt, wanneer u zich registreert op een Website of App om een product of dienst
van ons te gebruiken en wanneer u in contact komt met ons via content van derden of reclame op
een Website of in een App. We kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijv.
Wetshandhavingsinstanties).
We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van u via de volgende bronnen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Aan ons verstrekte gegevens: we verkrijgen Persoonsgegevens wanneer deze gegevens aan
ons worden verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon
of op een andere manier, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft of bij ons solliciteert).
Relatiegegevens: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens tijdens de normale gang van
zaken in onze relatie met u (we leveren bijvoorbeeld een product en/of dienst aan u of aan uw
verhuurder).
Gegevens die u openbaar maakt: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens waarvan u
duidelijk hebt gekozen om die openbaar te maken, onder andere via sociale media (we kunnen
bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw social media-profiel(en) als u een openbare post
over ons plaatst).
App-gegevens: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een App van ons
downloadt of gebruikt.
Websitegegevens: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een website
van ons bezoekt of gebruikmaakt van functies of bronnen die beschikbaar zijn op of via een
website.
Registratiegegevens: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van een Website, App, product of dienst of zich registreert om hiervan gebruik te
maken.
Content en reclame-informatie: als u communiceert met content van derden of reclame op een
Website of in een App (inclusief plug-ins en Cookies van derden), ontvangen we Persoonsgegevens van de desbetreffende derde partij die de content of reclame aanbiedt.
Informatie van derden: we verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van derden die
deze aan ons verstrekken (bijv. kredietregistratiebureaus, wetshandhavingsinstanties, onze
opdrachtgevers, etc.).

(C) Aanmaken van Persoonsgegevens
Wij maken Persoonsgegevens over u aan (bijv. gegevens over interactie tussen u en ons).
We maken ook Persoonsgegevens aan van u in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld gegevens
over interactie tussen u en ons en gegevens over uw aankoopgeschiedenis.
(D) Categorieën Persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken uw Persoonsgegevens (bijv. uw naam), demografische gegevens (bijv. uw leeftijd), uw
contactgegevens (bijv. uw adres), registratie van uw toestemming, aankoopgegevens, betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres), informatie over onze Websites en Apps (bijv. het type apparaat dat u
gebruikt), gegevens van uw werkgever (indien relevant), informatie over uw interactie met content of
reclame van ons en eventuele standpunten of meningen die u ons met ons deelt.

(E) Vertrouwelijke Persoonsgegevens
Wij streven er niet naar om vertrouwelijke Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te
verwerken. Wanneer we Vertrouwelijke Persoonsgegevens moeten verwerken voor een legitiem doel,
doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Binnen onze normale bedrijfsvoering streven we er niet naar om Vertrouwelijke Persoonsgegevens
te verzamelen of anderszins te verwerken. Wanneer het om welke reden dan ook noodzakelijk is
om Vertrouwelijke Persoonsgegevens van u te verwerken, vertrouwen we op een van de volgende
rechtsgrondslagen:
•

Naleving van de toepasselijke wetgeving: We kunnen Vertrouwelijke Persoonsgegevens van
u verwerken wanneer verwerking daarvan is vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving (bijv. om te voldoen aan onze verplichtingen inzake verplichtingen voor verslaglegging
met betrekking tot diversiteit).
•
Opsporing en preventie van criminaliteit: We kunnen Vertrouwelijke Persoonsgegevens van u
verwerken wanneer verwerking noodzakelijk is voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit (bijv. het voorkomen van fraude).
•
Vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. We kunnen Vertrouwelijke
Persoonsgegevens van u verwerken wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling,
uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
•
Toestemming: We kunnen Vertrouwelijke Persoonsgegevens van u verwerken wanneer we,
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voorafgaand aan de verwerking van
Vertrouwelijke Persoonsgegevens van u, uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben
verkregen (deze wettelijke grondslag wordt alleen gebruikt in verband met de verwerking die
volledig vrijwillig is en wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk
of verplicht is).
Als u ons Vertrouwelijke Persoonsgegevens verstrekt, moet u zorgen dat u wettelijk gerechtigd bent
om dergelijke gegevens aan ons bekend te maken en u moet zorgen dat een geldige wettelijke grondslag van toepassing is op de verwerking van die Vertrouwelijke Persoonsgegevens.
(F) Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen van de verwerking
We verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: u voorzien van Websites, Apps,
producten en diensten van ons, exploitatie van onze activiteiten, communicatie met u, beheer van
onze IT-systemen, gezondheid en veiligheid, financieel beheer, enquêtes houden, waarborgen van de
veiligheid van onze gebouwen en systemen, het uitvoeren van onderzoeken (indien nodig), naleving
van de toepasselijke wetgeving, verbeteren van onze Websites, Apps, producten en diensten, fraudepreventie en werving en sollicitaties.
De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken, met inachtneming van de toepasselijke
wetgeving en de rechtsgrondslagen waarop wij deze verwerking uitvoeren, zijn de volgende:
Verwerkingsactiviteit

Rechtsgrondslag voor Verwerking

Levering van Websites, Apps, producten en
diensten: het leveren van Websites, Apps,
producten en diensten van ons, het op verzoek
leveren van promotionele artikelen en communiceren met u met betrekking tot die Websites,
Apps, producten of diensten.

Verwerking is noodzakelijk in verband met
een contract dat u met ons hebt gesloten, om
stappen te ondernemen voordat u een contract
met ons aangaat, of

We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).
Voor onze bedrijfsvoering: het exploiteren en
beheren van onze Websites, Apps, producten
en diensten, het leveren van content aan u, het
tonen van reclame en andere informatie aan
u, communiceren met u via onze Websites,
Apps, producten of diensten en u op de hoogte
stellen van wijzigingen aan onze Websites,
Apps, producten of diensten.

We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens van u:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Persoonsgegevens: voornaam/voornamen, achternaam en foto.
Demografische informatie: geslacht, nationaliteit, aanspreekvorm en taalvoorkeuren.
Contactgegevens: correspondentieadres, verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van persoonlijke assistenten (indien van toepassing), gegevens van de messenger-app,
gegevens voor online berichtenverkeer en sociale media-gegevens.
Toestemmingsgegevens: gegevens over toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de
datum en het tijdstip, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. het
onderwerp van de toestemming).
Aankoopgegevens: aankoop- en prijsadministratie, naam, adres, contactgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de geadresseerde en installatie-instructies.
Betalingsgegevens: factuurgegevens, betalingsgegevens, factuuradres, betalingsmethode,
bedrag en betaaldatum.
Gegevens met betrekking tot onze Websites en Apps: type apparaat, besturingssysteem,
browsertype, browserinstellingen, IP-adres, taalinstellingen, datums en tijden van verbinding
met een Website, App-gebruiksstatistieken, App-instellingen, datums en tijden van verbinding
met een App, websitegegevens en andere technische communicatie-informatie (waaronder
mogelijk Persoonsgegevens), gebruikersnaam, wachtwoord, inloggegevens, gebruiksgegevens, geaggregeerde statistische informatie.
Werkgevergegevens: als u in uw hoedanigheid van werknemer van een derde partij met ons
communiceert, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van uw werkgever, voor zover
van toepassing.
Content en advertentiegegevens: gegevens over interactie van u met online reclame en
content van ons, gegevens over reclame en content op pagina’s of App-schermen die aan u
worden getoond en alle interactie die u mogelijk hebt gehad met zulke content of reclame (bijv.
mouse-over, muisklikken, formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en alle interacties met
touchscreens.
Opvattingen en meningen: alle feedback die u geeft.

In het kader van onze dienstverlening hebben
we een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden).

Verwerking is noodzakelijk in verband met
een contract dat u met ons hebt gesloten, om
stappen te ondernemen voordat u een contract
met ons aangaat, of
In het kader van het leveren aan u van onze
Websites, Apps, producten of diensten, hebben
we een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden).
We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).

Communicatie en marketing: communiceren
met u via alle middelen (inclusief e-mail,
telefoon, sms, sociale media, per post of
persoonlijk), nieuwsberichten en andere
informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd
bent, met dien verstande dat we altijd vooraf
uw toestemming moeten hebben verkregen in
de mate die vereist is volgens de toepasselijke
wetgeving, het onderhouden en bijwerken
van uw contactgegevens indien nodig, en het
verkrijgen van uw voorafgaande toestemming
indien nodig.

Verwerking is noodzakelijk in verband met
een contract dat u met ons hebt gesloten, om
stappen te ondernemen voordat u een contract
met ons aangaat, of
Om contact met u op te kunnen nemen, onder
voorbehoud van naleving van de toepasselijke
wetgeving, hebben we een legitiem belang bij
de Verwerking (voor zover een dergelijk legitiem
belang niet wordt overruled door uw belangen,
fundamentele rechten of vrijheden).
We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).
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Verwerkingsactiviteit

Rechtsgrondslag voor Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Rechtsgrondslag voor Verwerking

Beheer van IT-systemen: beheer en exploitatie
van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen, en audits (inclusief beveiligingsaudits) en monitoring van dergelijke systemen.

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen; of

Fraudepreventie: opsporen, voorkomen en
onderzoeken van fraude.

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen (vooral met
betrekking tot toepasselijk arbeidsrecht), of

Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en
veiligheidsbeoordelingen en het bijhouden
van een registratie, zorgen voor een veilige
en beveiligde omgeving in onze gebouwen en
naleving van de wettelijke verplichtingen in
verband daarmee.

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen; of

Voor het beheer en onderhoud van onze
communicatie- en IT-systemen, hebben we
een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden).

Voor het opsporen van en bescherming tegen
fraude, hebben we een legitiem belang bij de
Verwerking (voor zover een dergelijk legitiem
belang niet wordt overruled door uw belangen,
fundamentele rechten of vrijheden).
Werving en sollicitaties: wervingsactiviteiten,
adverteren van vacatures, sollicitatieactiviteiten, onderzoeken van geschiktheid voor een
bepaalde functie, registratie van wervingsbeslissingen, gegevens over salarisaanbod en
gegevens over aannemingen.

Voor onze gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen, het bijhouden van registraties en het
zorgen voor een veilige en beveiligde omgeving
in onze gebouwen hebben we een legitiem belang bij de Verwerking (voor zover een dergelijk
legitiem belang niet wordt overruled door uw
belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Verwerking is noodzakelijk om de vitale
belangen van elke persoon te beschermen.

Financieel management: verkoop, financiën,
bedrijfsaudits en vendormanagement.

Voor het beheer en de uitvoering van de
financiële zaken van ons bedrijf, hebben we
een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden);
Voor het beheer en de uitvoering van de
financiële zaken van ons bedrijf, hebben we
een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden);

Enquêtes: contact met u opnemen om uw
mening te horen over onze websites, apps,
producten of diensten.

Voor het uitvoeren van enquêtes, tevredenheids- en marktonderzoeken, hebben we een
legitiem belang bij de Verwerking (voor zover
een dergelijk legitiem belang niet wordt overruled door uw belangen, fundamentele rechten
of vrijheden).
We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor
Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).

Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (waaronder de registratie van bezoekers
aan onze gebouwen), CCTV-registratie en elektronische beveiliging (inclusief inloggegevens
en toegangsgegevens).

Onderzoek: opsporen, onderzoeken en
voorkomen van inbreuken op beleid en
strafbare feiten, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.

Juridische procedures: vaststelling, uitoefening
en verdediging van wettelijke rechten.

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen; of
Met als doel het waarborgen van de fysieke
en elektronische beveiliging van ons bedrijf en
onze gebouwen, hebben we een legitiem belang bij de Verwerking (voor zover een dergelijk
legitiem belang niet wordt overruled door uw
belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen; of
Voor het opsporen van en beschermen tegen
inbreuk op ons beleid en de toepasselijke
wetten, hebben we een legitiem belang bij de
Verwerking (voor zover een dergelijk legitiem
belang niet wordt overruled door uw belangen,
fundamentele rechten of vrijheden).
Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen; of
Voor de vaststelling, uitoefening en verdediging
van onze wettelijke rechten, hebben we een
legitiem belang bij de Verwerking (voor zover
een dergelijk legitiem belang niet wordt overruled door uw belangen, fundamentele rechten
of vrijheden).

Wettelijke naleving: naleving van onze
wettelijke en reglementaire verplichtingen
conform de toepasselijke wetgeving.

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen.

Het verbeteren van onze Websites, Apps, producten en diensten: het vaststellen van problemen met onze Websites, Apps, producten of
diensten, het plannen van verbeteringen aan
onze Websites, Apps, producten of diensten,
en het creëren van nieuwe Websites, Apps,
producten of diensten.

In het kader van de verbetering van onze
Websites, Apps, producten of diensten, hebben
we een legitiem belang bij de Verwerking (voor
zover een dergelijk legitiem belang niet wordt
overruled door uw belangen, fundamentele
rechten of vrijheden).
We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).

Verwerking is noodzakelijk om aan een
wettelijke verplichting te voldoen (vooral met
betrekking tot toepasselijk arbeidsrecht), of
In het kader van wervingsactiviteiten en de
afhandeling van sollicitaties, hebben we een
legitiem belang bij de Verwerking (voor zover
een dergelijk legitiem belang niet wordt overruled door uw belangen, fundamentele rechten
of vrijheden).
We hebben voorafgaand uw toestemming
verkregen voor de Verwerking (deze wettelijke
grondslag wordt alleen gebruikt voor Verwerking die geheel vrijwillig is en wordt niet
gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze
noodzakelijk of verplicht is).

(G) Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
We maken Persoonsgegevens openbaar aan wettelijke en regelgevende autoriteiten, externe adviseurs
van ons, verwerkers van ons, elke noodzakelijke partij in verband met juridische procedures, elke
noodzakelijke partij voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten, kopers van ons
bedrijf en elke derde partij die reclame, plug-ins of content levert die op onze Websites of Apps wordt
gebruikt.
We maken Persoonsgegevens openbaar aan andere entiteiten binnen de Nobia groep voor legitieme
zakelijke doeleinden en de exploitatie van onze Websites, Apps, producten of diensten aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast geven we uw Persoonsgegevens door aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

u en, in voorkomend geval, door u aangewezen vertegenwoordigers;
wettelijke en regelgevende instanties, op verzoek of in het kader van het melden van een feitelijke of vermoede inbreuk op toepasselijke wet- of regelgeving;
accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van Nobia, onder
voorbehoud van bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen;
externe Verwerkers wereldwijd (zoals aanbieders van betalingsdiensten, verzendbedrijven, etc.),
met inachtneming van de in deze paragraaf (G) vermelde vereisten;
elke relevante partij, rechtshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
elke relevante partij in het kader van preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van strafbare
feiten of tenuitvoerlegging van straffen;
relevante derde overnemende partij(en), in het geval dat we ons bedrijf geheel of een deel
daarvan of onze activa verkopen of overdragen (ook in het geval van reorganisatie, ontbinding of
liquidatie); en
relevante externe aanbieders waar onze Websites en onze Apps advertenties, plug-ins of content van gebruiken. Als u ervoor kiest om te communiceren met dergelijke advertenties, plug-ins
of content, kunnen Persoonsgegevens van u worden gedeeld met de desbetreffende derde partij.
Wij raden u aan het privacybeleid van die derde partij te lezen voordat u met advertenties, plugins of content daarvan in aanraking komt.

We kunnen externe verwerkers inschakelen om uw Persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn onder
meer marketingserviceproviders (drukwerk en distributie, sociale media, mediabureaus en reclamebureaus) en IT-dienstverleners. Als we dat doen, is de verwerker gebonden aan bindende contractuele
verplichtingen: (i) Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze
voorafgaande schriftelijke instructies, en (ii) maatregelen moeten zijn getroffen om de vertrouwelijkheid
en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen, naast eventuele aanvullende vereisten conform
de toepasselijke wetgeving.
(H) Internationale doorgifte van Persoonsgegevens
We geven Persoonsgegevens door aan ontvangers in andere landen. Wanneer we Persoonsgegevens
van de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER die zich niet in een Adequaat Rechtsgebied
bevindt, doen wij dit op basis van het EU-VS Privacyschild.
Vanwege de internationale aard van ons bedrijf dragen wij Persoonsgegevens over binnen de Nobia-groep en aan derden, zoals vermeld in paragraaf (G) hierboven, in verband met de in deze Verklaring
uiteengezette doeleinden. Om deze reden geven we Persoonsgegevens door aan andere landen die
mogelijk andere wetten en gegevensbeschermingsvereisten hebben dan die van toepassing zijn in het
land waarin u zich bevindt.
Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen van de EER aan ontvangers buiten de EER die zich niet
in een Adequaat Rechtsgebied bevinden, doen we dit op basis van het EU-VS Privacyschild. U hebt het
recht om te vragen om een afschrift van ons EU-VS Privacyschild-certificaat via de contactgegevens in
paragraaf (R) hieronder.
Houd er rekening mee dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een Nobia-entiteit
die buiten de EER is gevestigd, wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de overdracht van uw Persoonsgegevens. Niettemin zullen we uw Persoonsgegevens vanaf het moment dat we deze gegevens
ontvangen, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Verklaring.
(I) Gegevensbeveiliging
Om uw Persoonsgegevens te beschermen, implementeren we passende technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen. Zorg dat alle Persoonsgegevens die u ons toestuurt veilig worden verzonden.
We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw
Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging,
ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeoorloofde vormen
van verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Omdat internet een open systeem is, is informatieoverdracht via internet niet volledig veilig. Hoewel we
alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid
van gegevens van u die via internet aan ons worden doorgegeven, niet garanderen. Dergelijke overdracht is voor eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor de veilige verzending van alle Persoonsgegevens die u ons toestuurt.

3/3

PRIVACYBELEID NOBIA

(J) Gegevensnauwkeurigheid
We treffen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat en up-to-date
worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we onnauwkeurigheden ontdekken.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk ook de volgende aanvullende rechten met
betrekking tot de verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens:

We treffen alle redelijke maatregelen om te garanderen dat:

•

•

Persoonsgegevens van u die wij verwerken, nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt;
en
Persoonsgegevens van u die wij verwerken en die onjuist zijn (rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt), zonder onnodige vertraging worden gewist of gecorrigeerd.

•

Bij tijd en wijle kunnen wij u verzoeken om de juistheid van uw Persoonsgegevens te bevestigen.
(K) Minimalisering van gegevensverwerking
Wij treffen alle redelijke maatregelen om de hoeveelheid Persoonsgegevens die we van u verwerken, te
beperken tot het noodzakelijke.
We treffen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat de Persoonsgegevens die we van u verwerken,
beperkt zijn tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden
die zijn uiteengezet in deze Verklaring.
(L) Bewaren van gegevens
Wij treffen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden bewaard
zolang nodig in verband met een wettig doel.
Wij treffen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt gedurende de minimale periode die nodig is voor de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden.
De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens, zijn de volgende:
(1) we bewaren Persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang:
(a) we een doorlopende relatie met u onderhouden (bijvoorbeeld wanneer u gebruiker bent van onze
dienstverlening of u bent wettig opgenomen in onze mailinglijst en u hebt u niet afgemeld); of
(b) uw Persoonsgegevens nodig zijn in verband met de wettelijke doeleinden die in deze Verklaring
zijn uiteengezet en waarvoor wij een geldige wettelijke grondslag hebben (bijvoorbeeld wanneer uw
Persoonsgegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en u en wij hebben een legitiem belang
bij de verwerking van deze gegevens met het oog op de bedrijfsuitoefening en het nakomen van onze
verplichtingen uit hoofde van dat contract, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren),
Plus:
(2) de duur van:
(a) elke toepasselijke verjaringstermijn conform de toepasselijke wetgeving (d.w.z. elke periode
gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons kan instellen in verband met uw Persoonsgegevens of waarin uw Persoonsgegevens relevant zijn); en
(b) een extra termijn van twee (2) maanden na het einde van een dergelijke toepasselijke verjaringstermijn (zodat, als iemand een vordering indient aan het einde van de verjaringstermijn, wij nog
steeds een redelijke termijn hebben om de Persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor
die vordering);
En:
(3) bovendien, als er relevante juridische claims worden ingediend, gaan we door met het verwerken
van Persoonsgegevens gedurende de extra periodes die nodig zijn in verband met die claim.
Gedurende de hierboven bij punt (2)(a) en (2)(b) genoemde perioden, beperken we de Verwerking van uw
Persoonsgegevens tot opslag en behoud van de veiligheid van die gegevens, behalve als die gegevens
moeten worden herzien in verband met een juridische claim of een verplichting conform toepasselijk
recht.
Zodra de termijnen bij punt (1), (2) en (3) hierboven, elk voor zover van toepassing, zijn afgesloten,
zullen wij:
•
•

de relevante Persoonsgegevens definitief verwijderen of vernietigen, of
de relevante Persoonsgegevens anonimiseren.

(M) Uw wettelijke rechten
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u een aantal rechten, waaronder het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, het recht
om te verzoeken om correctie van onnauwkeurigheden, het recht om te verzoeken om verwijdering of
beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere
verantwoordelijke, het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om een klacht in te dienen
bij gegevensbeschermingsautoriteiten. In bepaalde gevallen moet u zich eerst identificeren voordat we
gevolg kunnen geven aan deze rechten.
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking
van uw Relevante Persoonsgegevens:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (we wijzen u er echter op dat
u niet ten volle kunt profiteren van onze Websites, Apps, producten of diensten als u uw Persoonsgegevens niet aan ons verstrekt omdat we zonder de benodigde gegevens, uw aanvragen
mogelijk niet kunnen verwerken)
het recht om toegang tot of afschriften van uw Relevante Persoonsgegevens te vragen, samen
met informatie over de aard, verwerking en openbaarmaking van die Relevante Persoonsgegevens
het recht op correctie van eventuele onjuistheden in uw Relevante Persoonsgegevens
het recht om op legitieme gronden een verzoek in te dienen tot:
verwijdering van uw Relevante Persoonsgegevens
beperking van de verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens
het recht om bepaalde Relevante Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en
machineleesbaar formaat over te dragen aan een andere voor de Verwerking Verantwoordelijke,
voor zover van toepassing
wanneer wij uw Relevante Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, het
recht om die toestemming in te trekken (waarbij we opmerken dat een dergelijke intrekking geen
invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de datum waarop wij
de Verklaring van een dergelijke intrekking ontvangen, en dit de verwerking van uw Persoonsgegevens niet verhindert op basis van enige andere beschikbare rechtsgrond)
het recht om klachten over de verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens in te dienen bij
een gegevensbeschermingsautoriteit (in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit van de
EU-lidstaat waar u woont of werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien
van toepassing).

het recht om op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
Relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons;
•
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door
ons of namens ons voor direct marketing doeleinden.
Dit laat uw wettelijke rechten onverlet.
Om een of meer van deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen over deze rechten of een
andere bepaling van deze Verklaring of over de Verwerking door ons van uw Persoonsgegevens, kunt u
gebruikmaken van de contactgegevens in paragraaf (R) hieronder. Opmerking:
•
•

in bepaalde gevallen is het nodig om u eerst te identificeren voordat wij gevolg kunnen geven aan
deze rechten;
wanneer uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijvoorbeeld vaststellen of
een Verwerking mogelijk niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), zullen wij
uw verzoek redelijkerwijs snel onderzoeken, voordat wij beslissen welke actie we ondernemen.

(N) Cookies en soortgelijke technologieën
We verwerken Persoonsgegevens met behulp van Cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer
informatie, zie ons Cookiebeleid.
Wanneer u een Website bezoekt of een App gebruikt, plaatsen we meestal Cookies op uw apparaat of
lezen we Cookies die al op uw apparaat staan, indien vereist afhankelijk van uw toestemming, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken Cookies om informatie over uw apparaat,
uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en browsegedrag te registreren. We verwerken
Persoonsgegevens door middel van Cookies en soortgelijke technologieën in overeenstemming met ons
Cookiebeleid.
Direct marketing
We verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over Websites, Apps,
producten of diensten die interessant kunnen zijn voor u. U kunt zich altijd afmelden.
We verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail
of andere communicatieformats om u informatie te verstrekken over Websites, Apps, producten
of diensten die interessant kunnen zijn voor u. Als wij Websites, Apps, producten of diensten aan u
leveren, kunnen wij u informatie sturen met betrekking tot onze Websites, Apps, producten of diensten,
aankomende aanbiedingen en andere informatie die interessant kan zijn voor u, met gebruikmaking van
de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande
toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich altijd uitschrijven van onze e-maillijst voor reclamemail door te klikken op de uitschrijflink in
elk reclamemailbericht dat we versturen. Nadat u zich hebt afgemeld, zullen we u geen reclamemail meer
sturen. In bepaalde gevallen zullen we indien nodig, contact met u blijven opnemen voor de doeleinden
van de Websites, Apps, producten of diensten die u hebt aangevraagd.
(P) Details van de Verantwoordelijke voor de verwerking
Voor de toepassing van deze Verklaring is de betreffende Verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijke voor de verwerking
Nobia AB
Klarabergsviadukten 70, A5, Stockholm
Postbus 70376, SE-107 24 Stockholm
Telefoon: +46 8 440 16 00
E-mail: privacy@nobia.com

Bribus B.V.
Industriestraat 4, 7091 DC, Dinxperlo
Postbus 6, 7090 AA, Dinxperlo
Telefoon: +31 (0) 315 65 17 45
E-mail: privacy@bribus.nl

Onze Functionarissen voor Gegevensbescherming zijn bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.
(Q) Definities
•
‘Adequaat rechtsgebied’: rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen
als rechtsgebied met voldoende bescherming van Persoonsgegevens.
•
‘App’: elke applicatie die door ons beschikbaar wordt gesteld (inclusief als we dergelijke applicaties
beschikbaar stellen via externe winkels of marktplaatsen of op enige andere manier).
•
‘Cookie’: een klein bestandje dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website (inclusief
onze Websites) bezoekt. In deze Verklaring wordt met een verwijzing naar een ‘cookie’ ook
verwezen naar analoge technologieën zoals webbakens en clear GIFs.
•
‘EER’: de Europese Economische Ruimte.
•
‘Gegevensbeschermingsautoriteit’: onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met
het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
•
‘Persoonsgegevens’: informatie die betrekking heeft op een persoon of aan de hand waarvan een
persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiekenmerk
of een of meer specifieke factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
•
‘Profilering’: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens die bestaat
uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke
persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke
persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen,
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.
•
‘Relevante Persoonsgegevens’: Persoonsgegevens waarvan wij de Verantwoordelijke voor de
verwerking zijn.
•
‘Standaardcontractbepalingen’: modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie of
door een gegevensbeschermingsautoriteit zijn aangenomen en door de Europese Commissie zijn
goedgekeurd.
•
‘Verantwoordelijke gegevensbeheerder’: de entiteit die beslist hoe en waarom Persoonsgegevens
worden verwerkt. In veel rechtsgebieden is de verantwoordelijke voor de verwerking primair
verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
•
‘Vertrouwelijke Persoonsgegevens’: Persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke
of geestelijke gezondheid, seksueel leven, feitelijke of vermeende strafbare feiten of straffen,
nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving als
Vertrouwelijk worden beschouwd.
•
‘Verwerker’: elke persoon of entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking (anders dan werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking).
•
‘Verwerken’, ‘Verwerking’ of ‘Verwerkt’: alles wat met Persoonsgegevens wordt gedaan, al dan
niet met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken
door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen,
samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen.
•
‘Website’ betekent elke website die door ons of namens ons wordt geëxploiteerd of onderhouden.
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