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1. Inleiding
De integriteit en digitale veiligheid van iedere persoon die onze website gebruikt, prospect,
investeerder in en/of klant is van SealEco (hierna de “Gebruiker”) is heel belangrijk voor ons
bij SealEco BV (hierna “SealEco”). U moet zich als Gebruiker steeds veilig voelen wanneer u
bepaalde persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt.
Deze privacyverklaring heeft drie doeleinden:
1. U aan de hand van deze privacyverklaring op de hoogte brengen van de manier waarop
wij omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt, zodoende dat wij u
informatie kunnen zenden over onze producten en dienstverlening, maar ook om u
een goede gebruikservaring te kunnen aanbieden gedurende uw tijd als Gebruiker;
2. Garanderen dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij
hiermee doen; en
3. Ons verantwoordelijk houden voor de bescherming van uw rechten en integriteit
conform deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens zijn informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon,
ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om
een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als
natuurlijke persoon.
SealEco gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de AVG
en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG
is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u en waarom?
2.1 Algemeen
SealEco verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die
ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden verzameld voor twee overkoepelende doeleinden:
1. Enerzijds hebben wij bepaalde informatie nodig voor de uitvoering van een overeenkomst
zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen
genomen op zijn of haar aanvraag, en om te voldoen aan wettelijke of regulerende
bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Gebruiker;

2. Anderzijds hebben wij informatie nodig op basis van ons legitiem belang of op basis van
uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar
de Gebruiker.
Wij verwijzen naar volgende links voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij
verwerken, waarom en voor hoelang (klik hier)

2.2 Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u ons contacteert?
2.2.1 Verwerkte persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief
Wanneer u zich als Gebruiker inschrijft voor nieuws over SealEco, verzamelt SealEco
persoonsgegevens van u, zoals uw e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om u het
nieuws en de updates waarin u geïnteresseerd bent te kunnen verzenden. Op volgende link
(klik hier) kan u een volledige lijst terugvinden van de persoonsgegevens in dit geval verzameld
worden, waarom en voor hoelang.
2.2.2 Verwerkte persoonsgegevens in e-mails en bij ondersteuning
In sommige gevallen zal u als Gebruiker onze medewerkers of de helpdesk bij SealEco
contacteren via e-mail of via telefoon. Wanneer dit gebeurt bewaren we uw e-mailadres en
de contactgegevens die u achterlaat om u zodoende te kunnen contacteren met een
antwoord op uw vraag. We bewaren deze gegevens zo lang als noodzakelijk om u te kunnen
helpen en uw situatie op te volgen.
Een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit geval verwerken, waarom en
voor hoelang kan u op volgende link (klik hier) terugvinden.

2.3 Verwerkte persoonsgegevens wanneer u klant of leverancier bent van
SealEco
2.3.1 Wanneer verzamelen we persoonsgegevens van u?
We verzamelen persoonsgegevens wanneer:
• Uw onderneming een klant wordt of leverancier wordt bij SealEco en wanneer u
geregistreerd werd als contactpersoon van de klant of leverancier;
• U onze medewerkers contacteert via telefoon, via e-mail of via ons contactformulier
voor vragen en/of opmerkingen.
2.3.2 Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
• Om met u te communiceren omtrent uw onderneming haar contract met SealEco;

•
•
•

Omtrent het verzenden en betalen van facturen wanneer u geregistreerd bent als
referentiepersoon;
Om u uit te nodigen op evenementen;
Om u nieuwsbrieven te versturen.

Een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken indien u het
contactpersoon van een klant bent, waarom en voor hoelang kan u op volgende link
terugvinden (klik hier).
Een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als leverancier verwerken,
waarom en voor hoelang kan u op volgende link terugvinden (klik hier).

3. Hoe delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen?
SealEco gebruikt verwerkers. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die persoonsgegevens
verwerken op vraag van of in naam van SealEco. Dit zijn hoofdzakelijk bedrijven die we
ingeschakeld hebben om de communicatie met u zo vlot mogelijk te doen verlopen. SealEco
gebruikt echter ook verwerkers om onze website te onderhouden en onze administratie
optimaal te regelen.
Met deze partijen werd steeds vooraf een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor zij tot
geheimhouding gebonden zijn. Deze verwerkers zijn ook verplicht de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. Ze handelen bovendien uitsluitend
op schriftelijke instructies van SealEco.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar andere landen
In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst dat
uw persoonsgegevens gedeeld worden met een land buiten de EU of EEA. Een dergelijke
doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde land gebeurt steeds op een veilige en
rechtmatige wijze. SealEco zorgt ervoor dat steeds de nodige maatregelen genomen worden
zodat geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet de nodige
standaarden inzake privacy kunnen waarborgen. Dit houdt in dat overeenkomstig de AVG
enkel persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen waarvoor een
adequaatheidsbesluit werd genomen, aan ondernemingen in de US die aangesloten zijn bij
het Privacy Shield of aan ondernemingen waarmee een contract werd gesloten dat gebaseerd
werd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie.

5. Uw rechten
Het is onze plicht om enkel persoonsgegevens te verwerken die juist, relevant en noodzakelijk
zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden en u bent gerechtigd om na te gaan of dit
ook gebeurt. SealEco is verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken conform de
vigerende wet- en regelgeving. SealEco zal dan ook, op uw verzoek of op eigen initiatief de
gegevens die geacht worden onjuist, onvolledig of misleidend te zijn, rectificeren,
anonimiseren, verwijderen of aanvullen.
Iedere Gebruiker van wie persoonsgegevens verzameld worden heeft volgende rechten
conform de AVG:

5.1 Recht op inzage
•

•
•

•

Wij verstrekken, op uw verzoek en zo snel als mogelijk en ten laatste binnen 30
dagen na ontvangst van uw verzoek tot inzage in de gegevens, informatie
omtrent welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
U heeft het recht een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden
verwerkt.
Uw verzoek tot inzage kan geweigerd worden indien uw verzoek manifest
ongegrond is, buitensporig of wanneer dit noodzakelijk is voor de openbare
veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen of om de rechten
en vrijheden van anderen te beschermen.
Het register met uw persoonsgegevens zal u kosteloos verschaft worden.
SealEco heeft echter wel het recht een redelijke vergoeding te vragen indien
een verzoek buitensporig of onredelijk is en hierdoor administratieve lasten
met zich meebrengt.

5.2 Recht op rectificatie
•

Wij rectificeren, op uw verzoek, zo snel als mogelijk en ten laatste binnen 30
dagen na ontvangst van uw verzoek tot rectificatie, onjuiste of onvolledige
informatie die wij over u verwerken. Indien uw verzoek complex is of indien wij
een uitgebreid aantal verzoeken moeten verwerken, is het mogelijk dat wij ten
laatste 60 dagen na ontvangst van u verzoek, uw verzoek inwilligen.

5.3 Gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
•

Wij wissen, op uw verzoek, zo snel als mogelijk en ten laatste binnen 30 na
ontvangst van uw verzoek tot gegevenswissing, uw persoonsgegevens, voor

•

zover zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden
verzameld. Wanneer noodzakelijk wordt deze periode verlengd met 60 dagen.
Dit is mogelijk indien uw verzoek complex is of wanneer wij een uitgebreid
aantal verzoeken hebben ontvangen.
Er bestaan redenen die een onmiddellijke wissing van uw gegevens voor ons
onmogelijk maken. Indien dit het geval is, zetten wij de verwerking voor de
doeleinden waarvoor uw verzoek gegrond is stop en informeren wij u omtrent
de wettelijke grondslag en het relevante doel van de voortgezette verwerking.

5.4 Recht op beperking van de verwerking
•

•

U heeft het recht om de persoonsgegevens aan te geven die enkel voor
beperkte doeleinden mogen worden verwerkt. Inter alia kan u een beperking
verzoeken wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn,
voor zover u een rectificatie heeft verzocht in overeenstemming met
bovenstaande. Gedurende het onderzoek naar de juistheid van uw
persoonsgegeven, wordt de verwerking ervan beperkt.
SealEco informeert u indien het onderzoeksresultaat erin bestaat dat de
verwerking beperkt wordt. Wij zorgen ervoor dat nodige rectificaties of
wissingen en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
eveneens uitgevoerd worden door ondernemingen aan wie SealEco uw
persoonsgegevens meedeelt (zie sectie 2.3 supra).

5.5 Recht op dataportabiliteit
•

U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de u betreffende
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare
vorm te verkrijgen alsook over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke. Gelieve met ons contact op te nemen voor
meer informatie.

5.6 Recht van bezwaar
•

U heeft te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen
van SealEco. SealEco zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij
SealEco kan aantonen dat er legitieme belangen zijn tot het verwerken van uw
persoonsgegevens die primeren op uw recht van bezwaar.

5.7 Recht op het intrekken van uw toestemming voor direct marketing
doeleinden
•

U heeft steeds recht om bezwaar te maken tegen direct marketing door te
of
mailen
naar
nwg.incident.sea-nl@nordicwaterproofing.com
nwg.databreach.sea-nl@nordicwaterproofing.com. Na ontvangst van uw
bezwaar, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor
directe marketingdoeleinden.

6. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van
identiteit via brief te sturen naar SealEco BV, Handelsweg 20, 8152 BN Lemelerveld of via email naar nwg.incident.sea-nl@nordicwaterproofing.com of nwg.databreach.seanl@nordicwaterproofing.com. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één maand na
het ontvangen van uw verzoek.

7. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de bevoegde
toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht klacht in te dienen in verband met de door ons uitgevoerde verwerking van
uw persoonsgegevens bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening
bent dat wij onze Privacyverklaring niet naleven, uw rechten niet respecteren of op enige
manier optreden in strijd met geldende wetgeving.
Het vroegere College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wijzigde sinds 25 mei 2018 van
naam en is nu de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Indien u zich wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, gelieve ons te contacteren.
Onze contactgegevens zijn terug te vinden in sectie 9.

8. Beveiliging
U moet zich steeds veilig voelen wanneer u ons persoonsgegevens meedeelt. Met oog hierop,
heeft SealEco de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw
persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en verwijdering.

Wij hechten er bijzonder belang aan dat de gegevens van onze klanten op een veilige manier
verwerkt wordt. Desalniettemin wij de nodige voorzorgen voor gegevensbescherming
waarnemen, is geen enkele beveiligingsmaatregel onfeilbaar. Wij kunnen dan ook geen
honderd procent zekerheid verschaffen omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens.
In het geval van een datalek waarbij gevoelige persoonsgegevens betrokken zijn, stellen wij u
hiervan onmiddellijk op de hoogte en in ieder geval binnen de 72 uur na vaststelling van het
lek.

9. Wijziging aan de Privacyverklaring
SealEco behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke
substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. Dit kan door het
versturen van een e-mail of een SMS naar u, of door het laten verschijnen van een pop-up
venster bij bezoek aan SealEco’s website. In bepaalde gevallen zullen wij u op voorhand
informeren en leiden wij uit het voorgezette gebruik van onze website een aanvaarding af.
Om deze reden verzoeken wij u vriendelijk elke berichtgeving aandachtig door te nemen.
Indien u geen verder gebruik wenst te maken van onze website of indien u wenst dat uw
persoonsgegevens niet langer verwerkt worden in overeenstemming met de nieuwste versie
van de Privacyverklaring dan vragen wij u ons hierover te informeren. Wij verwijderen uw
persoonsgegevens binnen de 30 dagen na ontvangst van uw verzoek. Gelieve acht te nemen
van het feit dat wij geen gegevens (kunnen) verwijderen indien een wettige grondslag bestaat
voor verdere verwerking.

10.

Informatie omtrent cookies en andere technologieën

SealEco maakt gebruik van cookies op zijn website. Verdere informatie over hoe we omgaan
met cookies, kan gevonden worden in onze Cookieverklaring.

11.

Contactgegevens

Bedankt voor het doornemen van onze Privacyverklaring. U bent steeds welkom ons te
contacten voor verdere vragen en informatie.
Verwerkingsverantwoordelijke
SealEco BV, Vestigingsnr. 000015952487

Telefoon
+31 (0)572 371 027

Bedrijfs- en postadres
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
Nederland

E-mail
info.nl@sealeco.com

