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Privacyverklaring ABIS Automatisering 

ABIS Automatisering houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet 

bescherming persoonsgegevens stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de 
wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.  

Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor 
alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden 

gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor 
het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte 
gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke 

verplichting bestaat. 
 

Het gebruik van gegevens 
Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat 
zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals 

contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer) en LAS-
gegevens.  

Verder verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de 
website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, 
bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van ABIS Automatisering, 

browsertype en IP-adres. ABIS Automatisering verzamelt en analyseert deze 
gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van ABIS Automatisering 

gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud 
van de sites te verbeteren.  

Contact- en transactiegegevens 
ABIS Automatisering gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen en uw 

behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, 
bijvoorbeeld voor het bestellen van een product of het abonneren op een 

nieuwsbrief, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. 
De persoonsgegevens die u verstrekt via onze website omvatten uw naam, 

adres, telefoonnummer, e-mailadres, brinnummers en organisatiegegevens. 
ABIS Automatisering geeft u de keuze informatie te ontvangen die bedoeld is als 
aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer 

ongedaan te maken. Zo bevatten alle nieuwsbrieven waarop u zich kunt 
abonneren instructies om op te zeggen. 

LAS-gegevens 

ABIS Automatisering kan alleen de beschikking krijgen over uw LAS-gegevens 
wanneer u medewerking verleent aan het toevoegen van een gebruikersaccount 
voor ABIS Automatisering in uw database.  

Wij beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens 
die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking 

te voorkomen en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen. 
 
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens moeten alle verwerkingen van 

persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.  
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Uw gegevens en derden 

ABIS Automatisering verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan 

anderen. ABIS Automatisering deelt uw persoonsgegevens niet met derden, 
tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te 

voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt. 
ABIS Automatisering sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en 
dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze 

leveranciers en dienstverleners wordt geëist dat zij de gegevens die zij namens 
ABIS Automatisering ontvangen, vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze 

gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij 
verlenen voor ABIS Automatisering.  

Beveiliging van gegevens 

ABIS Automatisering stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt 
adequaat te beveiligen. ABIS Automatisering beschikt over geschikte middelen 
en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo 

ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te 
houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen. 

 
Gegevens inzien en wijzigen 

Uitgangspunt is dat ABIS Automatisering persoonsgegevens alleen gebruikt voor 

het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. U hebt altijd het 
recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben en om deze te 

(laten) wijzigen. Als de hieronder genoemde mogelijkheden in uw geval niet van 
toepassing zijn, kunt u met ons contact opnemen.  

Opzeggen 

Alle materialen waarop u zich hebt geabonneerd, bevatten instructies om op te 
zeggen..  
 

Wijzigingen in dit statement 
Wijzigingen in de privacyverklaring van ABIS Automatisering worden 

gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in 
dat geval bijgewerkt. Via onze homepage vindt u altijd de meest recente versie.  

Hoogeveen 

14 maart 2013. 

 

 


