PRIVACYBELEID
In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u onze
website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat
kader heeft.
Deze site is van PMT Partners Medische Techniek B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan
Ohmweg 23 (2952 BD) te Alblasserdam, ingeschreven in het register van de Nederlandse
Kamer van Koophandel onder nummer 55265820.
Laatst gewijzigd op 28 december 2021.
1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer maar bijvoorbeeld
ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van
de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres.
Deze persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen zoals
data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie
Gebouwen). Door deze gegevens te combineren, hebben wij meer kennis over u en kunnen
wij onze producten en diensten daar beter op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd
belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij hiermee de kwaliteit van onze
producten en dienstverlening kunnen verbeteren.
Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit
formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:
• E-mailadres
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo
snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als
nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.
Klantenservice
Neemt u contact met ons op, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo
goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het
verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw
vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze
bepaling is niet gebaseerd op een contractuele of wettelijke verplichting en is evenmin als
een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de
persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen
beantwoorden.
LinkedIn
Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. De beheerder is LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij het bezoeken van onze
webpagina’s die functies van LinkedIn bevatten, wordt een verbinding naar de LinkedIn
servers geopend. LinkedIn krijgt een notificatie dat u onze website hebt bezocht met het IPadres. Als u op de “Aanbevelen knop” klikt en u bent ingelogd op uw LinkedInaccount kan
LinkedIn uw bezoek aan onze website en aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop
wijzen dat we als aanbieder van deze pagina’s geen informatie hebben over de inhoud van de

verzonden gegevens of hoe LinkedIn deze gebruikt. Meer informatie is te vinden in LinkedIn’s
privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacybeleid.
Algemene externe links
Indien van toepassing voor informatieve doeleinden vindt u externe links naar internetsites van
derden op onze website, zoals video´s van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSSfeeds of afbeeldingen van andere websites. We hebben geen controle over de inhoud of
presentatie van externe pagina's die door derden worden beheerd. De inhoud van dit privacy
beleid is daar mogelijk niet van toepassing. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van
het privacy beleid van de betreffende aanbieder. PMT Partners Medische Techniek B.V. kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de maatregelen die door deze websites worden
genomen of voor de inhoud ervan.
2. VERWIJDERING VAN DATA EN DUUR VAN OPSLAG
De persoonsgegevens met betrekking tot het onderwerp van de data worden gewist of
geblokkeerd zodra de noodzakelijkheid tot opslag is verlopen. Data kunnen na deze periode
bewaard blijven indien is voorzien aan Europese of nationale wetgeving in EU-verordeningen,
wetten of andere voorzieningen waaraan de persoon is onderworpen. De data zullen worden
geblokkeerd of verwijderd indien de registratieperiode, zoals eerder is vastgelegd verloopt,
tenzij de noodzaak tot aanvullende opslag aanwezig is omdat een contract nog niet beëindigd
is.
Automatisch verzamelde niet-persoonlijke data
Tijdens gebruik op onze website worden de volgende gegevens opgeslagen voor
organisatorische en technische doeleinden:
• Informatie over browsertype en gebruikersversie
• Het besturingssysteem van de gebruiker
• De internetserviceprovider van de gebruiker
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijdstip van toegang
• Websites waar vandaan de gebruiker op onze website komt
• Websites waar de gebruiker naartoe gaat vanaf onze website
Wij evalueren deze technische data anoniem en alleen voor statistische doeleinden waarmee
wij onze website continu optimaliseren en zo aantrekkelijk houden voor u. De tijdelijke
registratie van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website zichtbaar te
kunnen maken aan de gebruiker. Het IP-adres van de gebruiker blijft opgeslagen voor dit
doeleinde gedurende de duur van de sessie. Wij gebruiken deze data voor het detecteren van
eventueel misbruik en het registreren van een poging hiertoe.
3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we
derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten
schakelen wij derden in. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ICT-leveranciers en het bedrijf dat
het beheer en onderhoud van onze website verzorgt. Deze derden zijn verwerkers van ons
en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij
hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese
Economische Ruimte. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons, of op andere wijze uw rechten onder de
AVG wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met ons. Hiervoor verwijzen
wij naar paragraaf 6. Uw rechten. Wij zullen er voor zorgen dat uw verzoek in
overeenstemming met de AVG wordt afgehandeld.
4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige
verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of
SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het
statement is beschikbaar via onze website.
6. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet
bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een
maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben
ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden
verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij
krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
7. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement dan kunt u contact met ons opnemen
via info@pmtpartners.nl .

