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PRIVACYBELEID 

1 ALGEMEEN 

AddSecure AB, Org. Nr. 556527-2001 ("AddSecure Group") respecteert en beschermt 
uw persoonlijke privacy. We willen dat u zich veilig voelt wanneer we uw 
persoonsgegevens verwerken. Met dit Privacybeleid ("Privacybeleid") willen we 
aantonen dat uw persoonsgegevens behandeld worden in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving. 

Om onze producten en diensten aan u als gebruiker te kunnen leveren, behandelen 
we persoonlijke informatie over u. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze 
wederverkopers of partners, klanten of gebruikers van onze diensten, personen die 
nieuwsbrieven van ons willen ontvangen of die onze websites bezoeken. 

AddSecure Group bestaat uit bedrijven die worden vermeld 
op www.addsecure.com/about-us/data-protection/. 

2 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PERSOONSGEGEVENS  

AddSecure Group is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens en is ervoor verantwoordelijk dat deze worden gebruikt in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U vindt onze contactgegevens 
onderaan dit Privacybeleid. 

3 ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

Wij bij AddSecure Group gebruiken uw persoonsgegevens om u de producten en 
diensten die we aanbieden op de best mogelijke manier te leveren. Daarom gebruiken 
wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

- Administratie en uitvoering van contracten, en om onze juridische belangen te 
beschermen, 

- Marketing, inclusief gepersonaliseerde direct mailingcampagnes, 

- Product-, diensten- en bedrijfsontwikkeling, 

- Administratie in verband met bedrijfsovernames, herstructurering enz. 

- In het kader van zorgverlening (alleen van toepassing op AddSecure Smart Care 
Oy) 

 

 
Deze sectie is van toepassing op alle bedrijven binnen de AddSecure Group, behalve 
AddSecure Smart Care Oy  
We verzamelen nooit willens en wetens gevoelige persoonsgegevens die raciale of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, 
vakbondslidmaatschap of informatie met betrekking tot gezondheid of seksuele 
geaardheid onthullen. 
 

http://www.addsecure.com/about-us/data-protection/
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Deze sectie is alleen van toepassing op AddSecure Smart Care Oy  
We verzamelen nooit willens en wetens gevoelige persoonsgegevens die raciale of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, 
vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid onthullen. AddSecure Smart Care Oy 
kan informatie met betrekking tot gezondheid, informatie die relevant is om zorg te 
kunnen verlenen verwerken. 
 
Daarnaast verzamelen we nooit bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 
jaar. Als u een ouder bent van een kind onder de 16 jaar en u ontdekt dat uw kind 
persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen zodat we 
de informatie kunnen verwijderen. 
 
De volgende tabellen geven meer informatie over aspecten zoals waarom we uw 
persoonsgegevens gebruiken, welke persoonsgegevens we opslaan en hoe lang we uw 
persoonsgegevens bewaren.  
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Doel:  
Beheer en uitvoering van contracten en om onze wettelijke belangen te beschermen  

Persoonsgegevens:  
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en andere betalingsinformatie. 
Inloggegevens zoals e-mailadres en wachtwoord. 
Elektronische logbestanden zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer verstuurd naar onze alarmplatforms en andere 
systemen. 

Wat we doen:  

We gebruiken uw informatie om onze producten en 
diensten te leveren, te beheren en te 
personaliseren, en om u in staat te stellen in te 
loggen op onze webservices en om u als gebruiker 
klantenservice te bieden. In het geval van een 
geschil, zoals met betrekking tot betaling, hebben 
we het recht om uw informatie te gebruiken voor het 
bepalen, verdedigen of indienen van een juridische 
claim. 

Rechtsgrondslag:  

Uitvoering van contracten. Om 
het contract uit te kunnen 
voeren. 

Belangenafweging. In geval 
van een geschil hebben wij na 
een afweging van de 
verschillende belangen het 
recht om uw gegevens te 
gebruiken. 

Bewaartermijn: 

Uw gegevens worden bewaard 
zolang we een klantrelatie met u 
hebben en daarna gedurende 24 
maanden. Onze klantrelatie met u 
is van toepassing tijdens de looptijd 
van de overeenkomst wanneer u 
wordt vermeld als contactpersoon 
of soortgelijk en zolang u met ons 
communiceert, bijvoorbeeld door 
contact met ons op te nemen, door 
onze website te bezoeken of op 
links te klikken die we via e-mail 
verstuurd hebben gedurende de 
afgelopen vijf jaar.  

De gegevens worden voor een 
langere periode bewaard als ze 
nodig zijn om te voldoen aan 
wettelijke vereisten (zoals 
verplichte boekhoudkundige 
handelingen, andere wet- of 
regelgevingen) en om een 
juridische claim te bepalen, te 
verdedigen of in te dienen, zoals 
een betalingsgeschil. 

 
 

Uw rechten:  
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Bij de inachtneming van het 
bezwaar worden de belangen van beide partijen afgewogen. Zie sectie 9 voor meer informatie over uw rechten 

De informatie in deze tabel is van toepassing op alle bedrijven binnen de AddSecure Group. 
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Doel: 
Marketing, inclusief gepersonaliseerde direct mailingcampagnes 

Persoonsgegevens: 
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals de pagina's die u op onze website (en op andere websites) heeft bezocht en 
hoe lang het bezoek heeft geduurd. 

Wat we doen:  

We gebruiken uw persoonsgegevens in het kader 
van onze marketing en marktsegmentatie. 

Met segmentatie bedoelen we dat we ons 
klantenbestand normaal gesproken categoriseren 
op basis van de producten die u hebt gekocht, de 
services die u gebruikt, de interesse die u hebt 
getoond in onze gepubliceerde inhoud en de rol die 
u in het bedrijf heeft. 

Als u geen klant bent maar wilt profiteren van 
aanbiedingen en informatie over nieuwe producten 
en wedstrijden, hebben we uw toestemming nodig. 

Om geldig te zijn, moet u deze toestemming op een 
actieve manier geven. Voorbeelden van actieve 
toestemming kunnen zijn de bevestiging van een 
abonnement op een nieuwsbrief door een vakje op 
internet aan te vinken, informatie in een 
webformulier in te vullen, informatie op te vragen 
via e-mail, ja te beantwoorden op een directe vraag 
over het sturen van informatie, het delen van een 
visitekaartje of iets dergelijks. 

Rechtsgrondslag: 

Belangenafweging, omdat we 
van mening zijn dat ons belang 
bij het sturen van algemene en 
gesegmenteerde marketing 
naar u rekening houdt met uw 
belang m.b.t. de bescherming 
van uw persoonsgegevens.  

Toestemming. Als u nog geen 
klant bent, vragen wij uw 
toestemming.  

 
 

Bewaartermijn:  

Voor onze klanten: Uw gegevens 
worden bewaard zolang we een 
klantrelatie met u hebben en 
daarna gedurende 24 maanden. 
Onze klantrelatie met u is van 
toepassing tijdens de looptijd van 
de overeenkomst wanneer u wordt 
vermeld als contactpersoon of 
soortgelijk en zolang u met ons 
communiceert, bijvoorbeeld door 
contact met ons op te nemen, door 
onze website te bezoeken of op 
links te klikken die we via e-mail 
verstuurd hebben gedurende de 
afgelopen vijf jaar. In alle 
marketingcommunicatie die u van 
ons ontvangt, heeft u het recht om 
verdere marketingcommunicatie te 
weigeren als u deze niet langer 
wenst te ontvangen.  

Als u nog geen klant bent van ons: 
Nadat u uw toestemming heeft 
gegeven, worden de gegevens 
bewaard totdat u ervoor kiest om 
uw toestemming in te trekken. 

 

Uw rechten:  
U heeft altijd het recht om van ons te eisen dat we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor 
directmarketingdoeleinden. U hebt ook altijd het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in gevallen waarin we 
uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als u uw toestemming intrekt, kunt u geen 
informatie en aanbiedingen meer ontvangen die specifiek op u zijn afgestemd. Zie sectie 9 voor meer informatie over uw 
rechten 

De informatie in deze tabel is van toepassing op alle bedrijven binnen de AddSecure Group 
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Doel:  
Product-, diensten- en bedrijfsontwikkeling 

Persoonsgegevens: 
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie. 
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals de pagina's die u op onze website (en op andere websites) heeft bezocht en 
hoe lang het bezoek heeft geduurd. 
Aankooppatronen zoals informatie over hoe u onze diensten gebruikt 
Elektronische logbestanden zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer verstuurd naar onze alarmplatforms en andere 
systemen. 

Wat we doen:  

We gebruiken uw persoonsgegevens in het kader 
van onze markt- en klantanalyses, die voornamelijk 
bestaan uit statistieken, gegevens uit voltooide 
marktsegmenten en klanttevredenheidsevaluaties. 
Vervolgens gebruiken we de resultaten van onze 
analyse als basis om nieuwe diensten, processen 
of werkwijzen te verbeteren, te vervangen of te 
ontwikkelen om zo aan de verwachtingen en 
wensen van u en andere klanten te voldoen. We 
willen bijvoorbeeld persoonsgegevens gebruiken 
om onze klantenservice te verbeteren, nieuwe 
pakketten aan te bieden of onze website aan te 
passen aan uw behoeften en die van andere 
klanten.  
 

Rechtsgrondslag:  

Belangenafweging, omdat wij 
van mening zijn dat ons belang 
bij het analyseren van het 
gebruik van onze producten en 
diensten om deze te verbeteren, 
te vervangen of nieuwe 
producten en diensten te 
ontwikkelen, rekening houdt met 
uw belang m.b.t. de bescherming 
van uw persoonsgegevens. 

Bewaartermijn:  

Uw gegevens worden bewaard 
zolang we een klantrelatie met u 
hebben en daarna gedurende 24 
maanden. Onze klantrelatie met 
u is van toepassing tijdens de 
looptijd van de overeenkomst 
wanneer u wordt vermeld als 
contactpersoon of soortgelijk en 
zolang u met ons communiceert, 
bijvoorbeeld door contact met 
ons op te nemen, door onze 
website te bezoeken of op links te 
klikken die we via e-mail 
verstuurd hebben gedurende de 
afgelopen vijf jaar. 

 
 

Uw rechten:  
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer we deze gebruiken in het 
kader van een belangenafweging. Als u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik, zullen we de persoonsgegevens alleen 
blijven gebruiken als de redenen voor een dergelijk gebruik zwaarder wegen dan uw belangen. Zie sectie 9 voor meer 
informatie over uw rechten 

De informatie in deze tabel is van toepassing op alle bedrijven binnen de AddSecure Group 
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Doel:  
Administratie in verband met bedrijfsovernames, herstructurering enz. 

Persoonsgegevens:  
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie. 
Inloggegevens zoals e-mailadres en wachtwoord. 
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals de pagina's die u op onze website (en op andere websites) heeft bezocht en 
hoe lang het bezoek heeft geduurd. 
Aankooppatronen zoals informatie over hoe u onze diensten gebruikt en over uw aankooppatronen  
Elektronische logbestanden zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer verstuurd naar onze alarmplatforms en andere 
systemen. 

Wat we doen:  

Als de AddSecure Group wordt geherstructureerd, 
bijv. wanneer deze samengevoegd wordt of 
opgesplitst wordt in verschillende entiteiten, of als 
een derde partij de AddSecure Group of onze 
klantendatabase wil overnemen, zal de AddSecure 
Group uw persoonsgegevens en die van andere 
klanten bekendmaken aan het overnemende 
bedrijf. In dergelijke gevallen zal het bedrijf uw 
persoonsgegevens blijven gebruiken voor dezelfde 
doeleinden als de doeleinden die in dit 
Privacybeleid uiteengezet zijn als u geen andere 
informatie ontvangt in verband met de overdracht.  

Rechtsgrondslag:  

Belangenafweging, omdat wij 
van mening zijn dat ons belang 
bij het mogelijk maken van een 
acquisitie- of 
herstructureringsproces 
rekening houdt met uw belang 
m.b.t. de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Dit 
veronderstelt echter dat de 
overnemende onderneming 
soortgelijke activiteiten uitvoert 
als de AddSecure Group. 

Bewaartermijn:  

Als de AddSecure Group ophoudt 
te bestaan, bijv. als gevolg van een 
fusie, liquidatie of faillissement, of 
als de klantendatabase van de 
AddSecure Group wordt 
overgedragen aan een bedrijf dat 
de AddSecure Group overneemt, 
zullen we uw persoonsgegevens 
verwijderen, op voorwaarde dat we 
deze niet hoeven te bewaren om te 
voldoen aan wettelijke vereisten.  

Als de AddSecure Group wordt 
overgenomen door een bedrijf of 
wordt opgesplitst in het kader van 
een herstructurering, blijven we uw 
persoonsgegevens bewaren en 
gebruiken in overeenstemming met 
de voorwaarden van dit 
Privacybeleid als u geen andere 
informatie ontvangt in verband met 
de overdracht. 
 

Uw rechten:  
Zie sectie 9 voor meer informatie over uw rechten 

De informatie in deze tabel is van toepassing op alle bedrijven binnen AddSecure Group. 
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Doel:  
Zorg verlenen. 

Persoonsgegevens:  
Informatie die relevant is voor de gezondheidszorg van de patiënt (die klant is van AddSecure Smart Care Oy) zoals 
verhalende gegevens, laboratorium- en onderzoeksgegevens, biometrische en genetische gegevens, evenals naam en 
contactgegevens van naaste familieleden van de klant. 

Informatie die nodig is voor behandeling, zoals informatie opgesteld door een arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, 
psycholoog enz. 

 

Wat we doen:  

We gebruiken uw informatie om relevante 
gezondheidszorg en noodzakelijke behandeling te 
bieden. 

Met toestemming van de klant kan informatie 
worden verkregen bij andere zorgeenheden of 
professionals, bijvoorbeeld via de Finse Kanta 
Services. 
 

Rechtsgrondslag:  

Uitvoering van contracten. Om 
het contract uit te kunnen 
voeren. 

Bewaartermijn: 

Deze gegevens worden bewaard 
zolang we een klantrelatie met u 
hebben en daarna gedurende 24 
maanden. Onze klantrelatie is van 
toepassing gedurende de looptijd 
van de overeenkomst.  

Uw rechten:  
Zie sectie 9 voor meer informatie over uw rechten 

De informatie in deze tabel is alleen van toepassing op AddSecure Smart Care Oy 
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4 WAAR KOMEN UW PERSOONSGEGEVENS VANDAAN? 

U heeft de persoonsgegevens verstrekt die wij over u gebruiken. U verstrekt 
informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer bij het registreren van een 
gebruikersaccount, het bestellen van producten en diensten en bij het gebruik van 
onze diensten.  

Om een overeenkomst met AddSecure Group aan te gaan en om u onze producten en 
diensten te leveren, moet u ons bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Als u 
dergelijke informatie die we nodig hebben voor de dagelijkse werking van ons bedrijf 
niet verstrekt, kunnen we helaas geen overeenkomsten met u sluiten of u onze 
producten of diensten leveren. 

Voor AddSecure Smart Care Oy-klanten kunnen persoonsgegevens ook worden 
verzameld via de naaste verwanten van de klant of via een wettelijke 
vertegenwoordiger van de klant, of via verplegend personeel en andere 
gezondheidswerkers, of via een andere relevante bron teneinde te verzekeren dat 
AddSecure Smart Care Oy relevante gezondheidszorg en de noodzakelijke 
behandelingen kan verstrekken. 

 

5 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

We gebruiken geen geautomatiseerde processen om beslissingen te nemen die een 
aanzienlijke invloed op u hebben. 

6 HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor 
we de gegevens, die onder dit Privacybeleid vallen, hebben verzameld. In de 
bovenstaande tabellen onder sectie 3 kunt u zien hoelang we persoonsgegevens over 
u bewaren voor verschillende doeleinden. 

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook om andere redenen bewaren, zoals 
om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze wettelijke belangen of enig ander 
belangrijk openbaar belang te bewaken. 

7 AAN WIE MAKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BEKEND? 

De AddSecure-groep kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, zoals aan 
andere bedrijven in de groep, evenals aan IT-providers, marketingbureaus en 
bedrijven waarmee we samenwerken om onze diensten te verlenen en ons bedrijf te 
leiden. In sommige gevallen moeten we mogelijk ook informatie openbaar maken op 
verzoek van de autoriteiten of andere partijen in het kader van gerechtelijke of 
zakelijke acquisitieprocessen of dergelijke. 
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8 WAAR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

8.1 De AddSecure Group zet zich in om uw gegevens alleen binnen de EU/EER te 
gebruiken. In speciale gevallen kunnen we uw persoonsgegevens overdragen naar een 
land buiten de EU/EER. Als persoonsgegevens worden overgedragen naar een 
dergelijk land, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd blijven en dat 
de overdracht op een wettelijke manier plaatsvindt. 

8.2 In het geval van overdracht naar een niet-EU/EER-land dat geen passend niveau van 
bescherming van persoonsgegevens voorziet, gebruiken we de 
standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van 
persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER. Deze standaardcontractbepalingen 
zijn hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third -countries_nl.  

8.3 In het geval van overdrachten naar ontvangers in de VS die onder het Privacy Shield 
vallen, gebruiken we het Privacy Shield als basis voor de overdracht van uw 
persoonsgegevens. Meer info hierover is hier te vinden: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L: 2016: 207: 
FULL. 

9 UW RECHTEN 

9.1 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID M.B.T. UW RECHTEN 

9.1.1 De AddSecure Group is er als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens 
verantwoordelijk voor dat het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming 
is met de wet en dat er rekening wordt gehouden met uw rechten. U kunt te allen 
tijde contact met ons opnemen als u uw rechten wenst uit te oefenen. U vindt onze 
contactgegevens onderaan dit Privacybeleid. 

9.1.2 De AddSecure Group moet binnen een maand na uw aanvraag reageren op uw 
verzoek om uw rechten uit te oefenen. Als uw verzoek ingewikkeld is of als er een 
groot aantal verzoeken is ingediend, hebben wij het recht om deze periode met twee 
maanden te verlengen. Als we van mening zijn dat we niet op uw verzoek kunnen 
ingaan, zijn we verplicht u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te 
informeren waarom we er niet op kunnen ingaan en u te laten weten dat u het recht 
heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

9.1.3 Alle informatie, communicatie en alle acties die we uitvoeren zijn gratis. Als wat u 
vraagt met betrekking tot uw rechten echter duidelijk ongegrond of onredelijk is, 
hebben we het recht om administratiekosten in rekening te brengen om u de 
informatie te verstrekken of om de gevraagde acties uit te voeren, of om te weigeren 
aan uw verzoek te voldoen. 

9.2 UW RECHTEN VAN TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING 

9.2.1 U heeft m.b.t. de AddSecure Group de volgende rechten 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL
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a) Toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht heeft om een 
overzicht te vragen van ons gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft ook het 
recht om gratis een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we 
gebruiken. Voor eventuele extra exemplaren hebben wij het recht 
administratiekosten in rekening te brengen.  

b) Correctie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek of op eigen initiatief zullen 
we alle informatie corrigeren, anonimiseren, verwijderen of aanvullen waarvan 
we ontdekken dat deze onjuist, onvolledig of misleidend is. U hebt ook het recht 
om verdere details toe te voegen als er geen relevante informatie is. 

c) Verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om verwijdering van 
uw persoonsgegevens te vragen als er geen aanvaardbare reden meer voor ons 
is om deze verder te gebruiken. De verwijdering moet daarom plaatsvinden als:  

(i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de 
verzameling,  

(ii) wij uw gegevens gebruiken op basis van uw toestemming en u deze 
vervolgens intrekt,  

(iii) u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw gegevens na een 
belangenafweging en indien we geen belangrijke belangen hebben die 
zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, 

(iv) wij de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze hebben gebruikt, of 

(v) we wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens te verwijderen.  

Er kunnen echter wettelijke vereisten of andere dwingende redenen zijn 
waardoor wij uw persoonsgegevens niet onmiddellijk kunnen verwijderen. We 
zullen dan stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere 
doeleinden dan het voldoen aan wetgeving of om andere dwingende redenen. 

d) Gebruik beperken. Dit betekent dat we het gebruik van uw gegevens tijdelijk 
zullen beperken.  U hebt het recht om een beperking aan te vragen wanneer:  

(i) u van mening bent dat uw informatie onjuist is en wanneer u vervolgens 
om een correctie verzocht heeft op grond van paragraaf 9.2.1 b), terwijl 
we de juistheid van de gegevens onderzoeken, 

(ii) het gebruik van de gegevens illegaal is en u niet wilt dat de gegevens 
worden verwijderd, 

(iii) wij als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens de 
persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, maar 
u ze nodig heeft om een rechtsvordering te kunnen vaststellen, 
handhaven of verdedigen, of 

(iv) u bezwaar gemaakt heeft tegen het gebruik van de gegevens in 
overeenstemming met paragraaf 9.3.1, terwijl u wacht op een 
beoordeling of onze belangen zwaarder wegen dan de uwe. 
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9.2.2 Wij van de AddSecure Group zullen alle redelijke stappen ondernemen die binnen 
onze mogelijkheden liggen om iedereen die persoonsgegevens heeft ontvangen onder 
sectie 7 hierboven te informeren als we de toegang tot uw persoonsgegevens hebben 
gecorrigeerd, verwijderd of beperkt nadat u ons hierom heeft verzocht. Op uw verzoek 
zullen wij u informeren over de partijen aan wie wij persoonsgegevens hebben 
verstrekt. 

9.3 UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS 

9.3.1 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 
op basis van een belangenafweging of op basis van algemeen belang (zie sectie 3 
hierboven). Als u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik, blijven we de gegevens 
alleen gebruiken als we belangrijke redenen hebben voor een dergelijke voortzetting, 
en enkel indien die redenen zwaarder wegen dan uw belangen. 

9.3.2 Als u niet wenst dat de AddSecure Group uw persoonsgegevens gebruikt voor 
directmarketingdoeleinden, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen 
dergelijk gebruik door contact met ons op te nemen. Zodra we uw bezwaar hebben 
ontvangen, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor 
dergelijke marketingdoeleinden. 

9.4 UW RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN 

In het geval van gegevensgebruik waarbij we uw toestemming als rechtsgrondslag 
gebruiken (zie sectie 3 hierboven), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken 
door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens onderaan dit 
Privacybeleid. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u onze diensten niet 
kunt gebruiken zoals bedoeld. 

9.5 UW RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 

U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt het recht in om bepaalde 
delen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en 
machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze gegevens over te dragen aan een 
andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft alleen recht op 
gegevensoverdraagbaarheid wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens 
geautomatiseerd is en wij ons gebruik baseren op uw toestemming of op een 
overeenkomst tussen u en ons. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het recht heeft om alle 
persoonsgegevens die u hebt ingevoerd om uw gebruikersaccount bij ons aan te 
maken, te verkrijgen en over te dragen. 

9.6 UW RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT 

U heeft het recht om klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen 
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

10 WE BESCHERMEN UW PERSOONSGEGEVENS 

U moet zich altijd veilig kunnen voelen wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt. 
De AddSecure Group heeft daarom passende beveiligingsmaatregelen genomen om 
uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en 
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verwijdering. Als zich beveiligingsincidenten zouden voordoen die u of uw 
persoonsgegevens op een belangrijkere manier kunnen beïnvloeden, zoals wanneer er 
een risico op fraude of identiteitsdiefstal bestaat, zullen we u laten weten wat u kunt 
doen om uw risico te verminderen. 

11 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

De AddSecure Group heeft het recht om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. 
Als we grote wijzigingen aanbrengen, krijgt u duidelijke informatie over de wijzigingen 
en wat ze voor u betekenen voordat ze van kracht worden. 

12 CONTACTGEGEVENS 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij AddSecure Group als u vragen heeft 
over dit Privacybeleid, ons gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw rechten 
wenst uit te oefenen. 

AddSecure AB, org.-nr. 556527-2001 
Adres: Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, Zweden 
Telefoon: +46 8 685 15 00 
Website: www.addsecure.com 
E-mail: dataprotection@addsecure.com 

 

_____________________________________
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