PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
(ten behoeve van de administratie van klanten en leveranciers
en andere zakelijke relaties)
Westport Fuel Systems Netherlands B.V.
Jan Hilgersweg 22,
5657 ES Eindhoven
Telefoon: 040-2547700
E-Mail: dpo@prinsautogas.com
Westport Fuel Systems Netherlands B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van
persoonsgegevens van essentieel belang is. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de
grootst mogelijke zorg. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met
persoonsgegevens omgaan.
Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en
andere opdrachtnemers.
Wij willen u erop wijzen dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen
verzamelen en verwerken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u
te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen
van wie wij goederen en/of diensten afnemen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan verwerken wij uw gegevens om u een aanbod te
kunnen doen, om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen
of diensten moeten voldoen, om goederen aan u te kunnen leveren of de werkzaamheden
voor u te kunnen verrichten, om u te kunnen factureren en om snel en efficiënt met u te
kunnen communiceren over uitvoering van de overeenkomst.
Indien u een (potentiële) leverancier of een andere opdrachtnemer bent, zijn uw
persoonsgegevens ook nodig voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. In geval
van inkoop zijn deze noodzakelijk om u te kunnen informeren aan welke specificaties of
wensen bepaalde goederen of diensten naar ons oordeel moeten voldoen, om een
offerteaanvraag te kunnen sturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, om uw facturen
te kunnen betalen en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere
aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u geen of
onvoldoende persoonsgegevens aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij niet in staat zijn
bovengenoemde activiteiten uit te voeren.
Overdracht aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u kan het nodig zijn om
uw persoonsgegevens te verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen of producten
aan ons leveren of die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij
gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en
inkoopadministratie en onze administratie van zakelijke relaties. Uw persoonsgegevens
maken deel uit van deze administratie. Uw persoonsgegevens worden daarom verstrekt aan
de aanbieder van de serverruimte. Aangezien wij gebruik maken van een mailingdienst voor
nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens tenslotte doorgegeven aan de aanbieder van
deze dienst.

Direct marketing aan klanten
Indien u regelmatig bestellingen bij ons plaatst, zullen wij de door u verstrekte
persoonsgegevens opslaan en gebruiken. Dit, om u in de toekomst persoonlijk per e-mail te
kunnen informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u in dit
verband eventueel een aanbieding te kunnen doen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang
om uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken, namelijk de verkoop van onze
producten en diensten. Telkens wanneer wij u een marketing e-mail sturen, heeft u de
mogelijkheid ons mee te delen dat u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Zie in
dit verband de opt-out link onderaan elke mailing.
Als u een eenmalige klant van ons bent, sturen wij u alleen marketing e-mails als u ons daar
vooraf toestemming voor heeft gegeven.
Bewaartermijn persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers
Als u een offerte bij ons heeft aangevraagd, maar u bent geen klant van ons geworden, dan
verwijderen wij uw gegevens maximaal één jaar na ons laatste contact. Ook als wij een
offerte van u hebben ontvangen, maar u geen klant van ons bent geworden, verwijderen wij
uw persoonsgegevens maximaal één jaar na ons laatste contact. Indien u wel klant bij ons
bent geworden of wij klant bij u zijn geworden, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een
periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar waarin de overeenkomst met u is
uitgevoerd. De termijn van zeven jaar komt overeen met de termijn waarvoor wij verplicht
zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze termijn
zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van zakelijke klanten (andere dan
klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers)
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat u daarmee hebt ingestemd of omdat dit noodzakelijk is
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende
gegevens: naam, adres en contactgegevens.
Indien u een zakelijke relatie van ons bent, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op
te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van ons bedrijf. Hierbij kunt u denken
aan het bespreken van een mogelijke samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van
informatie en het onderhouden van ons netwerk.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u geen of
onvoldoende persoonsgegevens aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij niet in staat zijn de
hierboven genoemde activiteiten uit te voeren.
Cookies bij het bezoeken van onze websites
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze websites op uw
computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie
opgeslagen, die later bij een volgend bezoek weer door de website wordt herkend.
Onze website maakt gebruik van Analytische cookies die ons in staat stellen te zien welke
pagina's worden bezocht en op welke onderdelen van onze website wordt geklikt. Wij
gebruiken hiervoor Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt,
wordt geanonimiseerd.

Gegevensbeveiliging
Wij hanteren een beveiligingsbeleid en procedures om uw persoonlijke gegevens te
beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik en andere bedreigingen. Echter,
ondanks onze uiterste inspanningen, kan de veiligheid nooit absoluut worden gegarandeerd.
De toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot degenen die deze informatie nodig
hebben. Degenen die de informatie nodig hebben en er toegang toe hebben, zijn verplicht
de informatie zo vertrouwelijk mogelijk te behandelen.
Uw rechten
U hebt het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. Indien daar aanleiding
toe is, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te
verbeteren. U heeft ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden
verwijderd. Uw verzoek zal binnen een termijn van maximaal 4 weken worden opgevolgd of
uitgevoerd. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u zich wenden tot: (Westport Fuel
Systems Netherlands B.V. t.a.v. DPO, Jan Hilgersweg 22, 5657ES Eindhoven, tel. 0402547700, e-mail: dpo@prinsautogas.com). Vanzelfsprekend kunt u contact met ons
opnemen indien u vragen heeft of nadere gegevens wenst over het verzamelen en
gebruiken van uw persoonsgegevens.
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