PRIVACYVERKLARING

SCW Converting B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot
deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de
rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een
nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): SCW
Converting B.V., gevestigd te Marssteden, 24 - 26, 7547 TC ENSCHEDE, KvKnummer: 75109220.
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door SCW Converting B.V.. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Facturatie adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/account op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Artikel 3 - Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Het onderhouden van relaties met u
Het voldoen aan een wettelijke verplichting
Het afhandelen van uw betaling
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om diensten in opdracht van u te leveren
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Het verzorgen van uw betaling
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Noodzakelijk bij automatische incasso
Het toezenden van een nieuwsbrief en/of (elektronische) folder
Om wettelijke verplichtingen na te komen
Het onderhouden van de gebruikersaccounts.
Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening
Voor marketingdoeleinden
Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. SCW Converting neemt
geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.
Artikel 5 – Beveiliging
1. De verantwoordelijke doet zijn uiterste best uw gegevens te beschermen en neemt passende technische
en organisatorische maatregelen om persoonsgegeven te beschermen tegen inbreuken op beveiligingen,
vertrouwelijkheid en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
2. U bent zelfverantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw unieke wachtwoord en accountinformatie.
Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot het emailadres waarop u emails van de verantwoordelijke ontvangt met betrekking tot het platform.
3.SCW Converting handhaaft te allen tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van
persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde
toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van personeelsgegevens te voorkomen. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via a.denneboom@scwconverting.nl
Artikel 6 – Wijzigen Privacy verklaring
SCW Converting behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Elke
aanpassing zal op onze pagina bekend worden gemaakt. SCW Converting adviseert u dan ook regelmatig
op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De meest actuele versie van ons
Privacybeleid kunt u terugvinden op onze website.
Artikel 7 – Geheimhouding medewerkers
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, de verantwoordelijke zelf en zij die
toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens
waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- en regelgeving verplicht worden
mededelingen te doen.
Artikel 8 – Cookies
De website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de
website e analyseren met betrekking tot de manier waarop gebruikers de site gebruiken. Via uw
browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies op uw computer deactiveren. Wij wijzen u er op dat u
in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Artikel 9 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het
wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het
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recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit
laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
via a.denneboom@scwconverting.nl.
2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar a.denneboom@scwconverting.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
is ter bescherming van uw privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord
op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken
kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Voor vragen of klachten over de
verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via
a.denneboom@scwconverting.nl. SCW Converting wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Artikel 10 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna
deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Artikel 11 - Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor
heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende
adres: a.denneboom@scwconverting.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële
doeleinden.

Artikel 12 - Delen van persoonsgegevens met derden
SCW Converting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. SCW Converting zal alleen derden inschakelen indien dit past bij het doel waarvoor
SCW Converting uw gegevens verwerkt. Deze derde kan alleen deze opdracht van SCW
Converting verkrijgen, indien deze derde aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft
genomen en ook de geheimhouding heeft gegarandeerd.
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Artikel 13 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Bewaartermijn:
Personalia
Wettelijke (fiscale) bewaartermijn
NAW-gegevens
Wettelijke (fiscale) bewaartermijn
Bankgegevens
Wettelijke (fiscale) bewaartermijn
Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Alfred
Denneboom, a.denneboom@scwconverting.nl, 0534837895.
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