
Privacy statement 
 

Algemeen 
 In deze privacyverklaring is aangegeven hoe Eicom Barneveld B.V (hierna: "Eicom") omgaat met 
persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is 
toevertrouwd is belangrijk voor ons. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zetten wij 
ons in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als 
“persoonsgegevens”) zeker te stellen.  
 
In principe verzamelen wij slechts die persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt per mail of als 
online bezoeker met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen 
verlenen. Daarnaast maken wij in ons pand gebruik van cameratoezicht. 
 
In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en 
beschermen. 
 
Informatie over Eicom 
Eicom is gevestigd te Barneveld en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08164363 in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement zijn wij  
bereikbaar op telefoonnummer: 0342-490700 en e-mail: info@eicom.nl. 
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 
Eicom verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Uw 
persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze 
informatie aan ons verstrekt heeft.  
 
Eicom maakt in haar pand gebruik van cameratoezicht. Daardoor worden persoonsgegevens 
verwerkt. Hiertoe is een apart Protocol Cameratoezicht opgesteld waarin wij informatie geven over 
de wijze waarop Eicom het cameratoezicht heeft geïmplementeerd binnen onze organisatie en hoe 
wij omgaat met (de verwerking van) persoonsgegevens in dit kader. Dit protocol is op aanvraag 
beschikbaar. 
 
Bewaring van persoonsgegevens  
Als niet een expliciete bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens is opgenomen of is 
aangegeven welke criteria Eicom hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden 
bewaard, dan bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is als waarvoor de 
persoonsgegevens worden verzameld. Wel is het zo dat alle mailverkeer automatisch in het 
mailarchief wordt opgeslagen. Uw mailadres en gegevens op de 'digitale handtekening' van uw mails 
blijven daardoor voor onbepaalde tijd in ons archief staan. Op uw verzoek worden deze door ons 
opgezocht en verwijderd. 
 
Verwerkers en andere derden  
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Eicom worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en 
sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Eicom 
en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens 
worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen, zoals beschreven in dit 
privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe 
verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
 
 
 



Cookies  
Eicom Barneveld BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 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. 
 
Google Analytics  
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google 
Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ 
met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere 
diensten van Google. 
 
Uw privacy rechten  
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal 
rechten. U heeft het recht om Eicom te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 
AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Eicom te 
verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde 
omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht 
van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te 
vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via 
de hierboven genoemde contactmogelijkheden.  
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen  
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy 
statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op  
06-08-2018. 


