Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. De identiteit van de onderneming;
•

Seabed BV, Asterweg 117, 1031 HM, Amsterdam KvK 34202801

•

Seabed verhandelt en assembleert producten voor de zakelijke markt (niet voor
consumenten/particulieren)

2. Contactgegevens Seabed;
•

Email: sales@seabed.nl, Tel: +31 (0)20 6368443

3. Seabed verzamelt, bewaart en verwerkt contactgegevens van personen die werkzaam zijn bij
haar zakelijke relaties (zoals klanten en leveranciers). Die gegevens bestaan alleen uit namen,
(zakelijke) telefoonnummers en emailadressen. Wanneer u bij een zakelijke relatie van
Seabed werkt (of heeft gewerkt) en uw contactgegevens zijn bij ons bekend, dan bent u zich
daar waarschijnlijk al wel van bewust. Weet u niet zeker of uw gegevens door Seabed
bewaard worden en bent u daar benieuwd naar, dan kunt u contact opnemen via
bovenstaand emailadres.
4. Seabed verzamelt, bewaart en verwerkt alleen contactgegevens van zakelijke relaties met als
doel:
i. zakelijke transacties te kunnen doen,
ii. ondersteuning te kunnen bieden voor geleverde producten (support,
reparatie etc), of
iii. het onderhouden van de zakelijke relatie door telefonisch contact,
bedrijfsbezoek of netwerkevenementen.
5. Seabed bewaart en verwerkt contactgegevens in een ERP-systeem en in het adresboek van
het emailprogramma.
6. De website van Seabed, sales@seabed.nl, maakt géén gebruik van ‘cookies’ en verzamelt ook
níet op andere manieren persoonsgegevens (zoals IP-adressen).
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7. De ontvangers (gebruikers) van persoonsgegevens zijn:
•

Seabed medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdeling inkoop/verkoop, support
en administratie.

•

Seabed maakt gebruik van koeriersdiensten voor het verzenden van producten aan
klanten. In sommige gevallen worden daarom gegevens (namen) van
contactpersonen aan koeriers doorgegeven.

8. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?
•

Seabed bewaart persoonsgegevens van zakelijke relaties tot maximaal 7 jaar na het
laatste zakelijke klantcontact.

•

Seabed verwijdert persoonsgegevens direct op verzoek van de betreffende persoon
of de zakelijke relatie, bijvoorbeeld wanneer die persoon niet meer werkzaam is bij
de betreffende zakelijke relatie van Seabed.

9. Welke rechten heeft u als persoon?
•

Personen hebben het recht om hun gegevens bij Seabed in te zien, te laten wijzigen
of te laten wissen. U kunt het verzoek via sales@seabed.nl indienen.

10. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Seabed;
•

Personen hebben het recht om tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door
Seabed bezwaar te maken en kunnen de eventuele toestemming die daarvoor aan
Seabed is gegeven weer in te trekken.

11. U heeft het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
•

Wanneer een persoon de indruk heeft dat Seabed op een onjuiste manier
persoonsgegevens heeft verwerkt bestaat altijd het recht om hierover bij de
Autoriteit Persoonsgegevens beklag te doen.

12. Het verstrekken van persoonsgegevens aan Seabed is geen wettelijke verplichting. Ook
bestaan er geen contractuele verplichtingen of voorwaarden voor de uitvoering van een
contract waarbij u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken.
13. Seabed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
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