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Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt
Juridische grondslag voor de verwerking

Analyse van het gebruikersgedrag op onze website.

Gerechtvaardigde belangen van de
verantwoordelijke voor de verwerking

Een analyse van het gebruikersgedrag (tracking) op de website
helpt ons te herkennen welke pagina’s en functies van de
website in het algemeen worden gebruikt en waar mogelijk
ruimte is voor verbetering in de begeleiding van de gebruiker.

Art. 6.1 lid f AVG
(Gerechtvaardigd belang van degene die voor de verwerking
verantwoordelijk is)

De gegevens worden verzameld onder een pseudoniem. De op
deze manier verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor het
identificeren van een natuurlijk persoon. Tracking kan via de
website worden uitgeschakeld (opt out).
Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Statistische gegevens voor het gebruik van de website.
(bijv.: welke pagina’s worden/zijn bezocht in welke volgorde).

Bron (oorsprong) van de gegevens

Van de betrokkene (tijdens het gebruik van de website).

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Om de website te beheren, kunnen werknemers van de
ondernemingen in de Phoenix Contact Group toegang hebben
tot de gegevens.
Dienstverleners die ons helpen bij het beheer en gebruik van
webanalyses kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Deze
dienstverleners zijn echter op grond van contracten in
overeenstemming met de wetgeving inzake
gegevensbescherming (orderverwerkingsovereenkomst)
verplicht om 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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Page: 1 of 2

Informatie over verwerking van persoonsgegevens *
binnen web tracking
Aanduiding
Opslagtermijn van de gegevens

Beschrijving
Gepseudonimiseerde gegevens over het gebruik van de website
worden na 24 maanden verwijderd.
Geanonimiseerde, statistisch verzamelde gegevens over het
gebruik van de website worden niet verwijderd, omdat er geen
persoonlijke referentie (meer) is.

Rechten van de betrokkene
• Op informatie
• Op correctie, verwijdering of
beperking van de gegevens
• 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.

Geautomatiseerde besluitvorming/profiling

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet gebruiken voor
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringen.
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*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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