PRIVACY-VERKLARING ERC INTERNATIONAL B.V.
Geldig vanaf 14 november 2013

Dit is de privacyverklaring van ERC International B.V (hierna aangeduid als: ‘ERC’), gevestigd te
Amsterdam. In deze verklaring zet ERC uiteen hoe ERC omgaat met uw persoonsgegevens. Uw
gegevens worden verwerkt door ERC als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
1.

Verzamelde gegevens
Als u zich (online) registreert dan verwerkt ERC de gegevens die door u worden verstrekt.
Verder verwerkt ERC gegevens over de producten of diensten die u afneemt. Tenslotte,
verwerkt ERC gegevens over uw activiteiten op onze website.

2.

Doeleinden
ERC verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.

(a)

het leveren van de producten of diensten;

(b)

het verbeteren van de dienstverlening;

(c)

om u te kunnen informeren over relevante producten of diensten en over nieuwe
aanbiedingen;

(d)

ten behoeve van de financiële administratie en het uitvoeren van accountantscontroles;

(e)

om de website te beveiligen en gebruiksstatistieken op te stellen;

(f)

uitvoering van eventuele wettelijke verplichtingen waaraan ERC is onderworpen;

(g)

de beslechting van eventuele geschillen.

Cookies
Bepaalde informatie wordt verzameld door ERC door middel van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw
computer. De cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen te onthouden.
U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal
uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating
system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

4.

Overdracht onderneming
Indien ERC zelf, onderdelen of activa van ERC worden overgedragen aan een derde én indien
daarbij ook uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen, dan zal ERC u voorafgaand
aan de overdracht daarvan in kennis stellen en u de gelegenheid beiden om bezwaar te maken
tegen deze overdracht van uw persoonsgegevens.

5.

Derde partijen

5.1.

ERC kan derde partijen inschakelen en uw persoonsgegevens kunnen bij die gelegenheid
worden overgedragen aan die derde partij.

5.2.

Deze derde kan daarbij namens of voor ERC optreden en deze derde partij zal uw
persoonsgegevens dan enkel verwerken voor de doeleinden vermeldt in artikel 2.
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5.3.

De derde partij kan uw persoonsgegevens eventueel ook verwerken voor haar eigen
doeleinden. Deze derde partij kan andere beleidsregels hanteren ten aanzien van de
bescherming van uw persoonsgegevens. ERC zal in dat geval zoveel als mogelijk trachten te
waarborgen dat die derde partijen het zelfde niveau van bescherming biedt als ERC en waar
nodig zal ERC met de derde partij contractueel afspreken dat de derde partij de
persoonsgegevens enkel mag verwerken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door ERC zijn
goedgekeurd.

6.

Doorgifte naar landen buiten de EU
In het kader van de dienstverlening die plaatsvindt in samenwerking met derde partijen kan het
nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen die gevestigd zijn
in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar de
regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als
in de Europese Economische Ruimte. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om
te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

7.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

7.1.

U kunt de gegevens die wij over u hebben verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.
Als u wilt weten welke gegevens ERC over u heeft vastgesteld of als u uw gegevens wilt
wijzigen, afschermen of laten verwijderen dan kunt u daartoe contact opnemen met
info@ercinternational.com.

7.2.

Indien u niet wil dat ERC u informeert over relevante producten of diensten of over nieuwe
aanbiedingen dan kunt u daartegen bezwaar maken door een e-mail te versturen naar
info@ercinternational.com. Deze mogelijkheid tot verzet wordt u trouwens ook geboden in ieder
toekomstig commercieel bericht dat u van ERC ontvangt.

8.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op
deze pagina. ERC raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

9.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over ons privacy beleid, kunt een e-mail sturen
naar info@ercinternational.com
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