
 
 

 

Privacy verklaring 

Leveranciers 
 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 
In het kader van onze overeenkomst kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en 
verwerken: 

- Contactinformatie zoals naam, functie, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijf, afdeling 
- Transactiegegevens zoals orders, facturatiegegevens, service en garantie kunnen eveneens 

persoonsgegevens bevatten 
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer) 
- Elektronische identificatiegegevens (bv. IP nummer, online login gegevens) 

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zo bijvoorbeeld 
verwerken wij uw persoonsgegevens onder andere met het oog op: 

- Het beheer van onze leveranciersrelaties;  
- Effectieve en efficiënte communicatie; 
- Beheer van onze contractuele verplichtingen: verwerking van bestellingen, dienstverlening, garanties, 

betaling van facturen; 
- Performance evaluatie; 
- Financiële controle: verwerking van rekeningen en boekhouding, uitvoeren van reviews en due 

diligence inclusief risico-analyses en credit ratings; 
- Klantenondersteuning;  
- Productondersteuning en –garanties; 
- Organisatie van evenementen;  
- Beheren van (juridische) geschillen.  

 

3. Rechtsgrond voor de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens: 

- als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;  
- als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is; 
- als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme gerechtvaardigde belangen, voor zover 

uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bv. als we uw 
gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk 
en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen); 



 
 

- wanneer u hiermee hebt ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u hebt ingestemd met een vrijwillige 
deelname aan een enquête. 

 

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
 

Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang dat nodig is in het kader van de uitvoering van onze 
overeenkomst, tenzij: 
- Wij uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van een actueel of potentieel geschil (wij hebben 

deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval 
wij uw persoonsgegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of 

- Wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire 
verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen 
bewaren zo lang als vereist door die verplichting. 

 

 

5. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt 

of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten? 

Onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of de op ons toepasselijke 
wettelijke verplichtingen na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en 
gebruik te maken van bepaalde persoonsgegevens over u. Bijgevolg kan het feit dat u ons bepaalde 
persoonsgegevens niet verstrekt ertoe leiden dat wij één of meer toepasselijke wettelijke of contractuele 
verplichtingen schenden of dat wij onze overeenkomst niet kunnen uitvoeren. 
 
 


