Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
voor het verzenden van de newsletter
Aanduiding
Naam en contactgegevens van degene die
voor de verwerking verantwoordelijk is

Beschrijving
PHOENX 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

E-mailadres:
verzenden van commerciële e-mails.
Geanonimiseerde trackinggegevens:
analyse van de onderwerpen in een newsletter die van bijzonder
belang zijn voor de ontvangers.

Juridische grondslag voor de verwerking

Voor het verzenden van de newsletter:
Art. 6.1 lid a AVG
(Toestemming van de betrokkene/ontvanger van de newsletter).
Voor de geanonimiseerde tracking:
Art. 6 (1) lid f VGA in combinatie met overweging 47 VGA
(gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke)

Gerechtvaardigde belangen van de
verantwoordelijke voor de verwerking

Voor de geanonimiseerde tracking:
Informatie over de aangeklikte onderwerpen om de inhoud op
basis van de interesses van de ontvangers van de newsletter aan
te passen en te verbeteren.
De gegevens worden verzameld met behulp van een
pseudoniem. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om
de ontvanger van de newsletter persoonlijk te identificeren.
Door uw newsletterprofiel te onderhouden, kunt u de tracking
voor de newsletter uitschakelen.

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

E-mailadres
Systeemloggegevens die worden gegenereerd bij de registratie
en verzending van de newsletter, zoals IP-adres, datum en tijd.
Optioneel (vrijwillig verstrekte gegevens):
- Aanspreekvorm, naam
- Bedrijf, adres.
Als de tracking voor de newsletter is geactiveerd:
Statistische gegevens over het gebruik van de newsletter.
(bijv.: welke onderwerpen worden/zijn aangeklikt).

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
voor het verzenden van de newsletter
Aanduiding
Bron (oorsprong) van de gegevens

Beschrijving
Van de betrokkenen (ontvanger van de newsletter).

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Om het newslettersysteem te beheren, hebben medewerkers
van aan de Phoenix Contact GmbH & Co. KG verbonden
ondernemingen in voorkomende gevallen toegang tot de
gegevens.
Dienstverleners die ons helpen bij het beheer en de werking van
de newsletterverzending kunnen indien nodig toegang hebben
tot uw gegevens. Deze dienstverleners zijn echter op grond van
gegevensbeschermingswetconforme contracten (contract voor
orderverwerking) verplicht om deze gegevens niet voor eigen
doeleinden te gebruiken.
Bij de verzending van een newsletter via het openbare internet
kan doorgifte (routing) via servers in andere landen niet worden
uitgesloten. Noch Phoenix Contact noch onze dienstverleners
hebben invloed op deze routing.

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.

Opslagtermijn van de gegevens

Om de newsletter te verzenden, worden uw gegevens opslagen
zolang u de newsletter ontvangt.
Als u zich voor de newsletter afmeldt, verwijderen wij uw
gegevens na afloop van de wettelijke verjaringstermijn (2 jaar
gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de
afmelding is gedaan).

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 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. U kunt dit ook doen met behulp
van de afmeldfunctie die u in elke ontvangen newsletter vindt.
De verwerking van de 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, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Informatie over de verwerking van persoonsgegevens *
voor het verzenden van de newsletter
Aanduiding
Juridische of contractuele noodzaak voor de
verstrekking van de gegevens en de
mogelijke gevolgen als de gegevens niet
worden verstrekt

Beschrijving
Om onze newsletter te kunnen ontvangen, hebben wij uw emailadres nodig.
Als u uw e-mailadres niet vermeldt, kunt u de newsletter niet
ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming/profiling

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