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Introductie 

Algeco respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te 

beschermen. Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw persoonlijke gegevens 

behandelen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar dit bezoek komt) en 

informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.  

1.  Belangrijke informatie en wie we zijn 

Doel van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring wil u informatie verstrekken over hoe Algeco uw persoonlijke 

gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle 

gegevens die u via deze website eventueel verstrekt wanneer u zich voor onze 

nieuwsbrief aanmeldt, een product of dienst aankoopt of deelneemt aan een wedstrijd.  

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens 

met betrekking tot kinderen. 

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met alle andere 

privacyverklaringen of verklaringen over billijke verwerking die we op specifieke 

momenten kunnen verstrekken wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of 

verwerken zodat u zich volledig bewust bent van het hoe en waarom we uw gegevens 

gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en 

het is niet de bedoeling dat ze genegeerd worden.  

Controller 

Algeco is opgebouwd uit verschillende rechtspersonen. U kunt de bijzonderheden ervan 

in de bijlage van deze privacyverklaring vinden. Deze privacyverklaring is uitgegeven 

namens de Algeco groep dus wanneer we "Algeco", "wij", "ons" of "onze" in deze 

privacyverklaring gebruiken, verwijzen wij naar het desbetreffende bedrijf in de Algeco 

groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Wij zullen u laten 

weten welke entiteit de controller voor uw gegevens is wanneer u een product of dienst 

bij ons koopt. De controller en verantwoordelijke voor onze lokale websites is de 

toepasselijke lokale entiteit die vermeld wordt in de bijlage bij deze privacyverklaring.  

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van eventuele verzoeken 

om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met ons via 

privacyquestions@algeco.com 

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende 

autoriteit voor gegevensbescherming in uw eigen land. Wij zouden echter graag de kans 

krijgen om op uw zorgen in te gaan voordat u de toezichthoudende autoriteit contacteert. 

Wij vragen u daarom om eerst met ons contact op te nemen.  



 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over 

wijzigingen 

Deze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2018.  

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten correct en actueel 

zijn. Informeer ons als uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons wijzigen. 

 

Links van derden  

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. 

Door op deze links te klikken of door deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen 

derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze 

websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. 

Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website 

die u bezoekt, te lezen. 

2  De gegevens die wij over u verzamelen 

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie omvat alle informatie over een individu 

waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waar de 

identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). 

We kunnen verschillende soorten persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken, 

bewaren en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd: 

 Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, 

gebruikersnaam of soortgelijke identificatiemiddelen, burgerlijke staat, titel, 

geboortedatum en geslacht. 

 Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mail adres en 

telefoonnummers. 

 Financiële gegevens omvatten bankrekening en betaalkaartgegevens. 

 Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan u en van u en andere 

informatie over producten en diensten die u van ons hebt gekocht. 

 Technische gegevens omvatten het internet protocol (IP)-adres, uw login-

gegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, plug-in browsertypen en 

versies, besturingssysteem en -platform en andere technologieën op de apparaten 

die u gebruikt om toegang tot deze website te krijgen.  



 

 

 Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of 

bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêtereacties.  

 Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en 

diensten gebruikt.  

 Marketing en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het 

ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren. 

Wij verzamelen, gebruiken en delen geaggregeerde gegevens zoals statistische of 

demografische gegevens voor alle mogelijke doeleinden. Geaggregeerde gegevens 

kunnen worden ontleend aan uw persoonlijke gegevens maar worden niet beschouwd 

als persoonlijke gegevens volgens de wet als deze gegevens niet direct of indirect uw 

identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren voor de 

berekening van het percentage van gebruikers dat toegang heeft tot een bepaalde 

websitefunctie. Maar als we geaggregeerde gegevens met uw persoonlijke gegevens 

combineren of eraan koppelen, zodat het u direct of indirect kan identificeren, zullen wij 

de geaggregeerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens die zullen worden 

gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u 

(inclusief details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, 

seksleven, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, 

informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook 

verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven. 

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt 

Waar we persoonlijke gegevens moeten verzamelen als gevolg van de wetgeving, of als 

gevolg van de voorwaarden van een overeenkomst die wij met u hebben en u de 

desgevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk de overeenkomst die wij 

hebben of die wij proberen aan te gaan niet uitvoeren (bijvoorbeeld om goederen of 

diensten te leveren). In dit geval kunnen we een product of dienst die u van ons 

ontvangt, annuleren, maar wij zullen u op dat moment informeren als dit het geval is.  

3.  Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld? 

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u onder 

meer door: 

 Directe interactie. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven 

door formulieren in te vullen of met ons te communiceren via post, telefoon, e-mail of 

anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u: 

 vragen stelt over onze producten of diensten; 

 een account aanmaakt bij ons; 



 

 

 zich op onze service of publicaties abonneert;  

 vraagt dat marketing naar u wordt verzonden; 

 meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of 

 ons feedback geeft.  

 Automatische technologieën of interacties. Als u interactie hebt met onze 

website, kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-

activiteiten en -patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens 

met behulp van cookies, serverlogbestanden en andere soortgelijke technologieën. 

We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites met 

onze cookies bezoekt. 

 Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens 

over u van verschillende derden [en openbare bronnen] ontvangen zoals hieronder 

uiteengezet. 

 Technische gegevens van de volgende partijen: 

(a) Analytics-aanbieders: 

i. Google Analytics gebaseerd in Dublin, Europa 

ii. Google Cloud Platform gebaseerd in Dublin, Europa 

iii. Fresspee gebaseerd in Londen, Verenigd Koninkrijk 

iv. Visual Website Optimizer gebaseerd in New York in de USA.  

v. OWOX gebaseerd in Sacramento in de USA. 

vi. Marketo gebaseerd in Dublin in Europa.  

(b) reclamenetwerken  

i. Google Adwords gebaseerd in Dublin in Europe 

ii. Facebook Ads gebaseerd in Dublin in Europe 

iii. LinkedIn Marketing solution gebaseerd in Dublin in Europe 

 Contact-, financiële- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betaal- 

en leveringsdiensten 

 Salesforce gebaseerd in Dublin in Europe 

 Identiteit- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen, met name het 

handelsregister en kiesregisters gebaseerd binnen de EU.  

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet dit toelaat. 

Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen: 



 

 

 Waar we een overeenkomst moeten uitvoeren die we zullen aangaan of zijn 

aangegaan. 

 Waar het noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde 

partij) en uw belangen en de grondrechten geen voorrang hebben op die belangen. 

 Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting. 

Over het algemeen baseren wij ons niet op toestemming als juridische grondslag voor 

de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij met betrekking tot direct 

marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of SMS. U hebt te allen tijde het 

recht om uw toestemming in te trekken voor marketing door contact met ons op te 

nemen via privacyquestions@algeco.com. 

Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken 

We hebben hieronder in een tabel een beschrijving gegeven van alle manieren waarop 

we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en wat de rechtsgrondslag 

is waarop we ons baseren om dit te doen. Ook hebben we aangegeven wat eventueel 

onze rechtmatige belangen zijn. 

Merk op dat we uw persoonlijke gegevens op basis van meer dan één wettige grondslag 

kunnen verwerken afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens 

gebruiken. Neem contact met ons op via privacyquestions@algeco.com als u meer 

details wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw 

persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één grondslag werd 

aangegeven in de tabel hieronder. 

Doel/activiteit Soort gegevens Wettelijke basis voor de 

verwerking, met inbegrip van de 

basis voor rechtmatig belang 

Om u of het bedrijf dat u 

vertegenwoordigt als nieuwe 

klant te registreren 

(a) identiteit  

(b) contact 

Uitvoering van een overeenkomst 

Om een bestelling te 

verwerken en te leveren, met 

inbegrip van: 

(a) het beheer van 

betalingen, vergoedingen en 

toeslagen 

(b) het verzamelen en innen 

van geld dat aan ons 

verschuldigd is 

(a) identiteit  

(b) contact  

(c) financieel  

(d) transactie  

(e) marketing en 

communicatie 

(a) Uitvoering van een 

overeenkomst  

(b) Noodzakelijk voor onze 

rechtmatige belangen (om schulden 

aan ons te innen) 



 

 

Voor het beheer van onze 

relatie met u of het bedrijf u 

vertegenwoordigt die het 

volgende zal omvatten: 

(a) u informeren over 

wijzigingen in onze 

voorwaarden of privacybeleid 

(b) u vragen om een 

beoordeling te geven of een 

enquête in te vullen 

(a) identiteit  

(b) contact  

(c) profiel  

(d) marketing en 

communicatie 

(a) Uitvoering van een 

overeenkomst 

(b) Om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting 

(c) Noodzakelijk voor onze 

rechtmatige belangen (onze 

registers bijgewerkt houden en 

bestuderen hoe klanten onze 

producten/diensten gebruiken) 

Zodat u kunt deelnemen aan 

een prijsvraag, wedstrijd of 

een enquête in kunt vullen 

(a) identiteit  

(b) contact  

(c) profiel  

(d) gebruik  

(e) marketing en 

communicatie 

(a) de uitvoering van een 

overeenkomst 

(b) noodzakelijk voor onze 

rechtmatige belangen (bestuderen 

hoe klanten onze 

producten/diensten gebruiken, ons 

bedrijf verder ontwikkelen en doen 

groeien) 

Ons bedrijf en onze website 

beheren en beschermen (met 

inbegrip van 

probleemoplossing, data-

analyse, testen, onderhoud 

van het systeem, 

ondersteuning, rapportage en 

hosting van gegevens)  

(a) identiteit 

(b) contact 

(c) technisch 

(a) noodzakelijk voor onze 

rechtmatige belangen (voor het 

runnen van ons bedrijf, het 

verzorgen van administratie en ICT-

services, netwerkbeveiliging, 

fraudepreventie en in het kader van 

een reorganisatie van het bedrijf of 

een groepsherstructurering) 

(b) om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting 

Om relevante website-inhoud 

en advertenties aan u te 

leveren en de effectiviteit van 

de reclame die wij u bieden te 

meten of te begrijpen  

(a) identiteit  

(b) contact  

(c) profiel  

(d) gebruik  

(e) marketing en 

communicatie  

(f) technisch  

Noodzakelijk voor onze rechtmatige 

belangen (om te bestuderen hoe 

klanten onze producten/diensten 

gebruiken, om ze te ontwikkelen, om 

onze marketingstrategie op te 

baseren) 

Om data analytics te 

gebruiken ter verbetering van 

(a) technisch  Noodzakelijk voor onze rechtmatige 

belangen (om soorten klanten voor 



 

 

onze website, producten en 

diensten, marketing, 

klantrelaties en ervaringen 

(b) gebruik  onze producten en diensten te 

definiëren, om onze website 

bijgewerkt en relevant te houden, 

om ons bedrijf verder te ontwikkelen 

en om onze marketingstrategie op te 

baseren) 

Om suggesties en 

aanbevelingen aan u te 

maken over goederen of 

diensten die mogelijk 

interessant zijn voor u of het 

bedrijf dat u vertegenwoordigt 

(a) identiteit  

(b) contact  

(c) technisch  

(d) gebruik  

(e) profiel  

Noodzakelijk voor onze rechtmatige 

belangen (om onze 

producten/diensten verder 

ontwikkelen en ons bedrijf te doen 

groeien) 

Marketing  

Wij streven ernaar om u keuzes te geven met betrekking tot bepaald gebruik van 

persoonlijke gegevens, met name in verband met marketing en reclame. 

Promotionele aanbiedingen van ons  

Wij kunnen uw identiteit-, contact-, technische, gebruik- en profielgegevens gebruiken 

om een idee te krijgen over wat wij denken dat u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt 

zou kunnen willen of nodig hebben, of wat interessant zou kunnen zijn voor u of uw 

bedrijf. Op deze manier beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen 

relevant zouden kunnen zijn (wij noemen dit marketing).  

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u om informatie van ons hebt verzocht 

of goederen of diensten van ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt 

wanneer u hebt meegedaan aan een wedstrijd of u zich heeft geregistreerd voor een 

promotie en als u in elk van die gevallen niet hebt aangegeven dat u geen marketing 

wenst te ontvangen. 

Marketing van derden 

Voordat wij uw persoonlijke gegevens met een bedrijf buiten de Algeco-groep van 

bedrijven delen voor marketing doeleinden, zullen we om uw uitdrukkelijke toestemming 

vragen om marketing te ontvangen.  

Afmelden 

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om geen marketingboodschappen meer te 

versturen door contact met ons op te nemen via privacyquestions@algeco.com. 



 

 

Indien u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingboodschappen, zal dit niet 

van toepassing op de persoonlijke gegevens die aan ons zijn geleverd als gevolg van de 

aankoop van een product/dienst, een garantieregistratie, een product-/dienstervaring of 

andere transacties. 

Cookies 

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om te 

melden als websites die instellen of toegang hebben tot cookies. Als u cookies 

uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website 

ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren kunnen functioneren.  

Wijziging van doeleinde  

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij 

ze verzameld hebben, tenzij we menen dat het redelijk is dat we ze nodig hebben om 

voor een andere reden te gebruiken en dat de reden compatibel is met het 

oorspronkelijke doeleinde. 

Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een niet gerelateerd doeleinde, zullen 

we u informeren en zullen we uitleggen wat de rechtsgrondslag is die ons toelaat dit te 

doen. 

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of 

toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, kunnen verwerken 

waar dit is vereist of toegestaan door de wet. 

5.  Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens 

Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de partijen die 

hieronder zijn omschreven voor de doeleinden zoals omschreven in de tabel in 

paragraaf 4 hierboven. 

 Interne derden zoals uiteengezet in de woordenlijst.  

 Externe derden zoals uiteengezet in de woordenlijst. 

 Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, 

overdragen, of met wie we ze kunnen samenvoegen. We kunnen ook proberen om 

andere bedrijven te verwerven of met hen te fuseren. Als een verandering aan ons 

bedrijf zich voordoet, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op 

dezelfde manier zoals uiteengezet in deze privacyverklaring gebruiken.  

Wij eisen dat alle derden de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en ze 

behandelen overeenkomstig de wet. We staan niet toe dat onze derde partij-

serviceproviders uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en 



 

 

staan alleen toe dat ze uw persoonlijke gegevens verwerken voor bepaalde doeleinden 

en in overeenstemming met onze instructies. 

6.   Internationale overdracht 

Wij dragen uw persoonlijke gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER) over. 

7.   Gegevensbeveiliging 

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw 

persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier 

gebruikt worden of er toegang toe wordt verkregen, ze worden gewijzigd of openbaar 

gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot de 

medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die een bedrijfsbehoefte hebben 

om ze te weten. Ze zullen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van 

onze instructies en ze zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht. 

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede schendingen van 

persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de 

hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is. 

8.  Bewaring van gegevens 

Hoe lang zal u mijn persoonlijke gegevens gebruiken? 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de 

doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief om voldoen aan 

wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. 

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij 

rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, 

het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw 

persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens 

verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken met andere middelen en de 

toepasselijke wettelijke vereisten. 

Meer informatie over bewaartermijnen voor de verschillende aspecten van uw 

persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt 

aanvragen door contact met ons op te nemen via privacyquestions@algeoc.com. 

9.   Uw wettelijke rechten 



 

 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u recht op gegevensbeschermingswetgeving met 

betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg het bijgevoegde document "Uw 

wettelijke rechten" voor meer informatie. 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op 

via privacyquestions@algeco.com. 

Meestal geen vergoeding vereist 

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om 

andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening 

brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief 

kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen. 

Wat wij van u wellicht nodig hebben 

Mogelijk moeten we specifieke informatie aan u vragen om ons te helpen uw identiteit te 

bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om 

uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen 

dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht 

hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere 

informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen. 

Termijn om te reageren 

We proberen op alle gerechtvaardigde verzoeken binnen een maand te reageren. Af en 

toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u 

een aantal verzoeken heeft. In dit geval zullen wij u informeren en op de hoogte houden.  

10  Woordenlijst 

WETTELIJKE BASIS 

Rechtmatig belang betekent het belang van onze onderneming bij het leiden en 

beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / het beste product en de beste en 

veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor 

u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht 

brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen 

worden onderdrukt door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of 

anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt nadere informatie verkrijgen over 

hoe wij onze legitieme belangen beoordelen ten opzichte van mogelijke gevolgen voor u 

met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via 

privacyquestions@algeco.com. 
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Het uitvoeren van een overeenkomst betekent dat uw gegevens worden verwerkt 

wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent 

of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk overeenkomst 

aangaat. 

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van 

uw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

of regelgevende verplichting waaraan wij onderhevig zijn. 

DERDEN 

Interne derden 

Andere bedrijven in de Group (die optreden als gezamenlijke controleurs of verwerkers) 

en die zijn gevestigd binnen Europa en IT- en systeem-administratiediensten en 

leiderschapsrapportage leveren. 

Externe derden 

 Dienstverleners, die optreden als verwerkers, gebaseerd in Europa en IT- en 

systeemadministratiediensten bieden. 

  Professionele adviseurs, die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, 

waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars gebaseerd in Europa die 

advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen. 

 Elk soort van dienstverleners die optreden als verwerkers van gegevens gebaseerd 

in Europa en dienstverlening bieden voor marketing & communicatie diensten. 

UW WETTELIJKE RECHTEN 

U hebt het recht om: 

Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een 

"toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de 

persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige 

wijze verwerken. 

De correctie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten. 

Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, 

corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens 

die u ons verstrekt. 

De verwijdering aan te vragen van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om 

ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede 

reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw 

persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen wanneer u uw recht op bezwaar tegen 



 

 

verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk 

onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om 

te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan 

uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u op 

het moment van uw aanvraag worden meegedeeld. 

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens waar wanneer 

we ons baseren op een legitiem belang (of die van een derde partij) en u een specifieke 

situatie hebt waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat 

u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het 

recht om bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct 

marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende 

legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die belangrijker zijn dan uw 

rechten en vrijheden. 

Een beperking aan te vragen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit 

stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de 

volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de 

gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet 

wilt dat wij ze wissen; (c) wanneer u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs 

als we deze niet langer nodig hebben, om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen 

of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, 

maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken. 

Een overdracht aan te vragen van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde 

partij. Wij zullen u, of een derde partij die u hebt gekozen, uw persoonlijke gegevens 

verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er 

rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie 

waarvoor u aanvankelijk toestemming hebt gegeven aan ons om ze te gebruiken of waar 

we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u te sluiten. 

Uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer we ons baseren op uw 

toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op 

de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming 

intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde 

producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het 

moment dat u uw toestemming intrekt.



 

 

BIJLAGE 

LIJST VAN TOEPASSELIJKE ALGECO GROEPSENTITEITEN 

Algeco wereldwijd Sarl Luxemburg 

Algeco Investments B.V. Nederland 

A lgeco Holdings B.V. Nederland 

Elliott Group Holdings (UK) Limited Verenigd Koninkrijk 

Elliott Group Limited Verenigd Koninkrijk 

MBM Mietsystem für Bau en Industrie GmbH Duitsland 

Algeco GmbH  Duitsland 

Algeco s.r.o.  Tsjechië 

Touax s.r.o. Tsjechië 

Touax SK s.r.o. Slowakije 

Algeco S.R.L.  Roemenië 

Algeco Oy  Finland 

Algeco Schweiz AG  Zwitserland 

Ristretto Investissements SAS  Frankrijk 

Algeco SAS  Frankrijk 

Algeco Belgium NV België 

Algeco S.p.A.  Italië 

Algeco Holdings, S.L. Spanje 

Algeco Construcciones Modulares, S.L. Spanje 

Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A. Portugal 

Touax oplossingen Modulaires SAS Frankrijk 

Touax Module Asset S.à r.l. Frankrijk 

Touax Espana S.A. Spanje 

Algeco Polska Sp. Zo.o. Polen 



 

 

Algeco LLC Rusland 

Algeco B.V.  Nederland 

Algeco Holdings (Oostenrijk) GmbH Oostenrijk 

A1 Container Oostenrijk GmbH Oostenrijk 

A1 Container Slovenië d.o.o. Slovenië 

Algeco Kft. Hongarije 

 


