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SYSTEMEC BV 

POSTBUS 3290 • 5902 RG  VENLO  

TEL. 077-3828580 

INFO@SYSTEMEC.NL • WWW.SYSTEMEC.NL 

PRIVACY STATEMENT SYSTEMEC  
     
 
Systemec B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 
 
De website www.systemec.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten, worden u ter beschikking gesteld door Systemec 
B.V. (hierna: Systemec), statutair gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Limburg onder nummer 12027782. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. 
 
Systemec garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij 
ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. 
 
 

Beveiliging 
Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer Systemec 
persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerkt zal Systemec zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’). 
 
Systemec neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te 
beperken. De diensten van Systemec zijn ISO 27001 gecertificeerd. 
 
 

Doeleinden 
Systemec heeft om haar diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens 
nodig. Systemec verwerkt informatie, met de volgende doelen: 
Vanwege uitvoering van de (hoofd-)overeenkomst: 

- Het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klantrelatie, tot het aanpassen van een dienst. 
Vanwege wettelijke verplichtingen: 

- In het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van 
controles, met als voorbeeld financiële. 

Vanwege een gerechtvaardigd belang: 
- De totstandkoming van de (hoofd-)overeenkomst;  
- Samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie; 
- Ten behoeve van product- en dienstontwikkeling; 
- Het uitvoeren van marktonderzoek;  
- Vanwege informatievoorziening, met als voorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, 

servicebericht of een ander elektronisch bericht; 
- Het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail; 
- Het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie te analyseren, onderhouden, optimaliseren en 

beveiligingen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan; 
- Vanwege uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende in de Systemec groep actieve 

ondernemingen. De persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met andere gegevens, die zijn 
verzameld in het kader van het gebruik van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van andere 
groepsmaatschappijen). Door deze gegevens kunnen wij een bedrijfsklantprofiel opstellen. Hierdoor kunnen wij 
een klant beter van dienst zijn en onze producten en diensten beter op wensen en behoeftes afstemmen. 

Op basis van toestemming: 
- Het sturen van een nieuwsbrief. 

 
 

Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening, legt Systemec gegevens vast. Systemec gebruikt deze gegevens voor de uitvoering 
van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van 
Systemec van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de 
hoogte te houden. Hierbij tracht Systemec rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie 
over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk of per email melden. Wij laten uw gegevens hiervoor dan 
blokkeren. De gegevens, welke wij verwerken zijn: 

 NAW gegevens; 
 Geslacht; 
 Telefoonnummers; 
 Emailadressen; 
 IP-adressen. 
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Cookies 
Systemec maakt geen gebruik van Cookies. 
 
 

Bewaartermijn 
Systemec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. We verwijderen persoonsgegevens, wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de 
onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn. 
 
 

Verstrekking aan derden 
Systemec zal persoonsgegevens niet met derden delen, behalve in een van de volgende omstandigheden: 
 Delen van persoonlijke gegevens met derden, wanneer u Systemec toestemming geeft dit te doen; 
 Leveren van persoonlijke gegevens aan partners of andere vertrouwde bedrijven van Systemec, zodat deze de gegevens 

kunnen verwerken. Met deze partijen heeft Systemec verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed 
mogelijk te beschermen; 

 In geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. 

 
 

Uw gegevens verwijderen? 
Systemec bewaart uw gegevens in een beveiligde omgeving. Wilt u dat Systemec uw gegevens uit haar bestand verwijdert? 
Ook dan kunt u een e-mail naar security@systemec.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk melden. Ons adres is: 
Systemec, Marinus Dammeweg 25, 5928 PW te Venlo. Systemec voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek. 
 
 

Privacy beleid andere websites 
Op www.systemec.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Systemec is echter niet verantwoordelijk voor het privacy 
beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 
 
 

Contact 
Heeft u vragen met betrekking tot ons Privacy Statement of de verwerking van persoonsgegevens door Systemec, dan kunt u 
contact opnemen via security@systemec.nl. Per post zijn wij ook bereikbaar: Systemec B.V., t.a.v. de afdeling Administratie, 
postbus 3290, 5902 RG Venlo o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de 
rechten van betrokkenen uit te oefenen. 
 
Postadres: Postbus 3290, 5902 RG Venlo 
Vestigingsadres: Marinus Dammeweg 25, 5928 PW Venlo 
 
 

Overig 
Wij behouden te allen tijde het recht onze privacy statement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Bekijk daarom regelmatig onze privacy statement op deze website. 
 
 

Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google 
Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website 
(met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te 
stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover 
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. 
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de 
doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
 
 

Systemec 
Marinus Dammeweg 25, 
5928 PW Venlo 
Postbus 3290 
5902 RG Venlo 
Nederland 
 
Email: info@systemec.nl 
T: +31 (0)77 382 8580 
KVK: 12027782 
 


