Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
Registratie voor onze portaalsite
Aanduiding
Naam en contactgegevens van degene die
voor de verwerking verantwoordelijk is

Beschrijving
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland
Tel.: +31 316 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl

Contactgegevens van degene die
verantwoordelijk is voor de bescherming
van de gegevens

Phoenix Contact B.V.
Afdeling Customer Relationship Management
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Nederland
crm@phoenixcontact.nl

Doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt

Gebruik van bepaalde diensten op onze website, zoals het
onderhoud van uw stamgegevens, aflever- en factuuradressen,
opvragen van aanbiedingen, het bestellen van producten, het
volgen van uw bestelgeschiedenis, het genereren van
individuele prijslijsten en het afhandelen van retourzendingen.

Juridische grondslag voor de verwerking

Art. 6.1 lid b AVG
Verwerking van uw gegevens voor de voorbereiding en
afhandeling van uw bestelling of de gehele zakelijke transactie.

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

• Aanspreekvorm, titel, naam
• Contactgegevens (adres, e-mailadres(sen),
telefoonnummer, enz.)
• Bedrijf
• Statistische gegevens van uw bestellingen
• Systeemloggegevens

Bron (oorsprong) van de gegevens

Van de betrokkene.

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Dienstverleners die ons ondersteunen bij het beheren van onze
IT-systemen kunnen in voorkomende gevallen toegang hebben
tot uw gegevens. Deze dienstverleners zijn echter op grond van
contracten met betrekking tot wetgeving inzake
gegevensbescherming (contract voor orderverwerking)
verplicht deze gegevens niet voor eigen doeleinden te
gebruiken.

Overdracht van de gegevens naar een
derde land of een internationale
organisatie en de daarmee verbonden
garanties voor de gegevensbescherming

Wij dragen uw gegevens niet over.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Opslagtermijn van de gegevens

Beschrijving
Uw in het kader van de registratie ingevoerde gegevens worden
opgeslagen totdat u een verzoek tot verwijdering indient.
U kunt dit verzoek in diverse vormen naar Phoenix Contact
zenden (per brief, e-mail, contactformulier op de website, enz.).
Afhankelijk van de gekozen contactmethode kunnen wij echter
contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren en het
verzoek tot verwijdering door u te laten bevestigen.

Rechten van de betrokkene
• Op informatie
• Op correctie, verwijdering of
beperking van de verwerking
• Op bezwaar tegen de verwerking
• Op overdraagbaarheid van
gegevens

Bij de huidige wettelijke voorwaarden hebt u de volgende
rechten: het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen
gegevens; correctie, verwijdering of beperking van de
verwerking van uw gegevens of bezwaar tegen de verwerking
en op overdraagbaarheid van de gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden
verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.

Juridische of contractuele noodzaak voor
de verstrekking van de gegevens en de
mogelijke gevolgen als de gegevens niet
worden verstrekt

Als u uw gegevens niet verstrekt, is het gebruik van bepaalde
functies (bijv. het krijgen van een bindend aanbod) op onze
website of portaalsite niet mogelijk.

Geautomatiseerde
besluitvorming/profiling

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet gebruiken voor
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringen.
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