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Doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u ons via de
verschillende contactformulieren op onze website ter
beschikking stelt voor het afhandelen van uw specifieke
aanvraag die u bij ons indient.

Juridische grondslag voor de verwerking

Art. 6.1 lid b AVG
Nodig voor het afhandelen van uw aanvraag.

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Afhankelijk van het contactformulier als noodzakelijke of
optionele invoer:
• Naam
• Adres, contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoon
• Afhankelijk van de context eventueel andere velden om uw
aanvraag te specificeren of vrije tekst
• Systeemloggegevens die beschikbaar komen tijdens het
invullen van het contactformulier, zoals IP-adres, datum en
tijd.

Bron (oorsprong) van de gegevens

Van de betrokkene.

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Eventueel andere ondernemingen binnen de Phoenix Contactgroep voor zover dit nodig is om uw aanvraag te verwerken.

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

Er is geen overdracht van gegevens gepland.

Opslagtermijn van de gegevens

De door u ingevoerde formuliergegevens worden na 12
maanden (gerekend vanaf he einde van het lopende
kalenderjaar) verwijderd.

Als u uw aanvraag vanuit een derde land indient, sturen wij uw
aanvraag door naar de in dat land gevestigde Phoenix Contactonderneming. De overdracht van gegevens naar dit land is dan
nodig om uw aanvraag af te handelen.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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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 heeft 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 om de toestemming voor de
verwerking in te trekken

U kunt u toestemming voor het verwerken van uw gegevens op
elk moment met gevolgen voor de toekomst intrekken door
een daartoe bestemd bericht te zenden naar de hierboven
genoemde verantwoordelijke.
De verwerking van uw gegevens tot aan de ontvangst van de
intrekking blijft rechtmatig.

Recht op het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden
verwerkt, heeft 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

Uw gegevens zijn nodig om uw contactaanvraag te verwerken.
Zonder uw gegevens is het niet mogelijk om uw
contactaanvraag te verwerken.

Geautomatiseerde
besluitvorming/profiling

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