Privacyverklaring Beun – De Ronde B.V.
Beun - De Ronde B.V., gevestigd aan Bovenkamp 9 1391 LA Abcoude, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Deze verklaring geldt ook voor de onderliggende entiteiten benoemd als:
AddspeX B.V.
BioSPX B.V.
LabSPX
Beun – De Ronde Serlabo, België.
Contactgegevens:
https://www.beunderonde.nl
Bovenkamp 9
1391 LA Abcoude
Telefoon: 0294 280980
De heer C. Reuvers is de Privacy Officer van Beun - De Ronde B.V. Hij is te
bereiken via c.reuvers@beunderonde.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Beun - De Ronde B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Uw naam en voorletter(s)
Adresgegevens van de organisatie waar u voor werkt
Telefoonnummer van de organisatie waar u voor werkt
Uw E-mailadres bij de organisatie waar u voor werkt
Locatiegegevens van de organisatie waar u voor werkt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via c.reuvers@beunderonde.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Beun - De Ronde B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van de betaling van een factuur als u ons contactpersoon bent
van de financiële administratie van de organisatie die u vertegenwoordigd.
2. Verzenden van onze nieuwsbrief of andere documentatie
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
5. U te informeren over nieuwe producten.
6. Om goederen en diensten bij u af te leveren
7. U te kunnen uitnodigen voor Webinars, lezingen of andere evenementen
Geautomatiseerde besluitvorming
Beun - De Ronde B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beun - De
Ronde B.V.) tussen zit.
Beun - De Ronde B.V. gebruikt geen automatische systemen.
Bewaren van persoonsgegevens
Beun - De Ronde B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Financieel:
Zolang u ons contactpersoon bent in verband met financiële handelingen bij
aanschaf van goederen of diensten.
Sales:
Zolang u ons contactpersoon bent voor aanschaf nieuwe instrumenten of diensten
Service en Support:
Zolang u ons contactpersoon bent voor service/support gerichte activiteiten
gedurende de duur van een servicecontract of looptijd van een instrument.
Marketing:
Wij benaderen u met marketing gerichte activiteiten bij een bewijsbare Opt-in tot u
zichzelf uitschrijft (opt-out)

Delen van persoonsgegevens met derden
Beun - De Ronde B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beun - De Ronde B.V. gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer over dit onderwerp verderop in dit document.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Beun - De Ronde B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat 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 een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.reuvers@beunderonde.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 ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
Beun - De Ronde B.V. 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/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beun - De Ronde B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via c.reuvers@beunderonde.nl
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Gebruik en verwijderen van cookies.
Bij het gebruik van websites van Beun - De Ronde en haar andere bedrijven
AddspeX B.V, BioSPX B.V, LabSPX. en BRS kan door ons door middel van cookies
informatie over uw gebruik van deze en onze andere websites en
bestemmingspagina's worden verzameld.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser
op uw computer opgeslagen worden. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan deze
website de inhoud van het cookie terug sturen. Op deze manier kan een website
gegevens opslaan die bij uw browser en uw bezoek horen.
Wat doen wij met die informatie?
Beun - De Ronde gebruikt cookies om het bezoek aan onze website te analyseren.
We volgen u niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem. Door deze
cookies krijgen wij inzicht in hoe gebruikers zich over onze site bewegen. Kunt u
gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene naar de
andere pagina voordat u de juiste pagina gevonden hebt? Door deze inzichten
kunnen wij onze website verbeteren, en u een goede gebruikservaring geven.
Cookies kunt u eenvoudig verwijderen:
Cookies verwijderen in Internet Explorer
1.
Klik op het tandwiel recht bovenin - kies Internetopties - tab Algemeen.
Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.
2.
Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en
Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.
• Internet Explorer is een oude browser en wordt niet meer ondersteund.
Cookies verwijderen in Edge
1.
Klik op de 3 puntjes rechtsboven - Instellingen. Klik onder
'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies wat u wilt wissen'.
2.
Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) - Druk op de 'Wissen-knop'.
Cookies verwijderen in Firefox
1.
Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties - Privacy - Individuele
cookies verwijderen.
2.
Klik op 'Alle verwijderen'.
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Cookies verwijderen in Chrome
1.
Klik op de 3 puntjes, rechts bovenin. Klik op Geschiedenis - Geschiedenis Browsegegevens wissen.
2.
In het menu 'Browsegegevens wissen' heeft u bovenin de optie om
browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het
laatste uur.
3.
Daaronder kiest u welke items u wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en
andere site- en plug-ingegevens' aan.
4.
Druk op de knop 'Browsegegevens' wissen.
Cookies verwijderen in Safari (MacOS)
1.
Open Safari en ga naar Safari - Voorkeuren - Privacy - Bewaarde cookies
en gegevens verwijderen - Beheer websitegegevens.
2.
Verwijder alles.
Abcoude, April 2020
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