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Bescherming persoonsgegevens conform AVG richtlijnen 
 

1. ViFa Elektrotechniek BV verwerkt onderstaande standaard persoonsgegevens: 
a. Naam en zakelijk e-mail adres 
b. Adresgegevens van de werkgever. 

2. ViFa Elektrotechniek BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 
3. ViFa Elektrotechniek BV heeft de onderstaande grondslagen voor het verwerken 

van persoonsgegevens: 
a. ViFa heeft toestemming van de betrokken persoon. 

i. U heeft ViFa uw NAW gegevens en zakelijk e-mail adres verstrekt 
t.b.v. 2b. 

ii. U heeft ViFa uw zakelijk e-mail adres verstrekt t.b.v. het uitbrengen 
van advies. 

iii. U heeft ViFa uw zakelijk e-mail adres verstrekt t.b.v. het periodiek 
ontvangen van een nieuwsbrief van ViFa. 

b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst. 

c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting. (leveringsplicht) 

4. U heeft ten alle tijden de mogelijkheid ViFa het gebruik van uw gegevens te 
ontzeggen. Dit kan middels een telefonische mededeling of een e-mail. ViFa 
garandeert uw gegevens niet meer te gebruiken. Bij elke nieuwsbrief heeft u de 
mogelijkheid zich af te melden voor ontvangst van onze nieuwsbrief. Deze 
afmelding houdt niet automatisch in dat wij uw e-mailadres niet meer gebruiken 
voor grondslagen als gemeld in 2b en 2c. 

5. ViFa Elektrotechniek BV heeft op grond van artikel 37 van de AVG geen 
functionaris gegevensbescherming in dienst en is hiertoe niet verplicht. 

6. ViFa Elektrotechniek BV heeft geen data protection impact assessment (DPIA) 
uitgevoerd en is hiertoe niet verplicht. 

7. ViFa Elektrotechniek BV hanteert een privacy by design & default beleid. De 
instellingen van onze producten, diensten en interne systemen zijn standaard 
privacy vriendelijk ingesteld. De gegevens die ViFa Elektrotechniek BV verwerkt zijn 
noodzakelijk voor de het verstrekken van advies of het informeren van de 
contactpersoon over lopende of afgeronde opdrachten. 

8. Voorafgaand aan het oriënteren op nieuwe systemen, apparaten of verwerkingen 
zal ViFa Elektrotechniek BV in een vroeg stadium een expert raadplegen omtrent 
de privacy borging zodat hij of zij mee kan kijken of in het ontwerp voorzien is in 
passende technische en organisatorische maatregelen. 
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9. Register van verwerkingsactiviteiten: 
a. ViFa Elektrotechniek BV, gevestigd aan de Vitus Beringstraat 6, 7825AJ te 

Emmen is de verwerker van de gegevens. Contactpersoon in deze is dhr. P. 
van der Zon. 

b. De doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden zijn: 
i. Het bezorgen van producten 
ii. Het verstrekken van advies 
iii. Het werven van personeel 
iv. Direct marketing; 

c. De categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden zijn: 
i. Klanten 
ii. Prospects 
iii. Suspects 

d. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: 
i. Zakelijke NAW-gegevens 
ii. Telefoonnummers 
iii. Zakelijke e-mailadressen 

e. de datum waarop u de gegevens moet wissen (als dat/deze bekend is); 
f. ViFa Elektrotechniek BV deelt geen gegevens met een land of internationale 

organisatie binnen en of buiten de EU 
g. ViFa Elektrotechniek BV heeft technische en organisatorische maatregelen 

genomen om persoonsgegevens verwerkt worden te beveiligen; 
i. Bescherming van systemen middels firewalls 
ii. Bescherming van systemen middels virusscanners 
iii. Personeel is niet toegestaan gegevens te gebruiken voor andere 

doeleinden dan waarvoor bedoeld, e.e.a. opgenomen in het 
arbeidscontract. Schending van afspraken worden gesanctioneerd 
met boetes. 

10. Indien u vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door ViFa 
Elektrotechniek BV dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
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Privacy verklaring 
 
ViFa Elektrotechniek BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk 
mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen 
gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. ViFa Elektrotechniek 
BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan 
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
  
ViFa Elektrotechniek BV gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze: 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en 
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de 
hoogte te houden. 
 
Om het winkelen bij ViFa Elektrotechniek BV zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, 
slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking 
tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website 
personaliseren en in uw voordeel verbeteren. 
 
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en 
om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet 
langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. 
 
Als u bij ViFa Elektrotechniek BV een bestelling plaatst, bewaren wij - indien gewenst - uw 
gegevens op een Secure Server (beveiligde computer). U kunt een gebruikersnaam en 
wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-
mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u 
die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze 
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
 
Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. 
Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te 
maken, en de respons op onze marketingacties te meten. 
ViFa Elektrotechniek BV verkoopt uw gegevens niet 
ViFa Elektrotechniek BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij 
delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van 
uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
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Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 
computer. ViFa Elektrotechniek BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend 
bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van 
onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 
bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt 
uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ViFa Elektrotechniek BV geen 
cookies ontvangt. 
  
 
Feedback 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van ViFa Elektrotechniek 
BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval 
u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt 
wijzigen.  
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u 
toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op 
info@vifa-enclosures.nl  . 
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