Privacy Statement
Via deze Privacy Statement willen wij, CCI Leidingsystemen b.v. (NL) en CCI Leidingsystemen bv
(BE), u informeren over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met persoonsgegevens
van onze klanten, leveranciers en partners.
Contactgegevens
CCI Leidingsystemen b.v. (NL)
Parelhoenweg 3
NL-4791 PA Klundert
CCI Leidingsystemen bv (BE)
Oelegemsesteenweg 37D
B-2520 Broechem
Contactpersoon inzake privacy:
De heer Patrick Koolen
E-mail: pkoolen@cci-bv.nl
telefoon: +31 168 22 71 09
Welke gegevens worden verzameld
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare
natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
Met welk doel en grondslagen worden de gegevens verwerkt
Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het
kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partner of andere derde partijen
in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.
Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.
Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;
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Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan
gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs, leveranciers en
onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Indien wij uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken doen wij dit alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de
internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer
worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze
gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden
automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen
dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies
volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website
gebruikmaken.
Marketing
Social Media (LinkedIn, Twitter, Facebook)
Op onze website kunnen links en koppelingen naar sociale medianetwerken zijn opgenomen. Dit zijn
LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze bedrijven plaatsen daarvoor een cookie die bijhoudt welke
pagina’s u als gebruiker bezoekt, zodat zij u relevante advertenties kunnen tonen. Wij hebben geen
invloed op de verwerking van deze gegevens. Voor meer informatie over hoe voornoemde bedrijven
omgaan met de vergaarde persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacy statements van de
desbetreffende bedrijven. Deze privacy statements kunnen regelmatig wijzigen.
Beveiliging en bewaartermijn
De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn adequaat beveiligd tegen misbruik en
toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De door ons
verzamelde en verwerkte gegevens worden bewaard zo lang als dit noodzakelijk is voor de hierboven
benoemde doeleinden dan wel zo lang als dit wettelijk is verplicht.
Inzage, correctie en verwijdering
U hebt uiteraard altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Indien u inzage wil hebben in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt of indien u de door
ons verwerkte persoonsgegevens wil laten corrigeren dan wel laten verwijderen kunt u uw verzoek
sturen aan info@cci-bv.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij streven er naar om uiterlijk
binnen 4 weken op uw verzoek of correctie te reageren.
Als u ons hebt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij dit zo snel mogelijk doen
tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om deze gegevens toch te bewaren dan wel indien er
andere zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan wij uw gegevens niet (direct) kunnen
verwijderen.
Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy statement wijzigen. We raden u dan ook aan deze Privacy statement
regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Deze Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2021.
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