
 
 
 
 

 

 

Privacyverklaring 
 

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. EBC 
golfkarton acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke 
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij 
zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke 
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te 
lezen.  

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 december 2020. 

 
 

 

Herkenning IP adressen 
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. 
Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het 
IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. 

https://www.leadinfo.com/


 
 
 
 

 

 
Contactformulier en nieuwsbrief 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die 
u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen uw: 
- E-mailadres 
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:  
- Per mail 
 
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze klanten informeren over onze producten en/of 

diensten. Als u producten bij ons afneemt en uw status veranderd in klant, wordt uw e-mailadres 

automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich 

kunt afmelden. 

 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te 

verwerken.  

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen: 

- NAW gegevens 

- Factuuradres 

- E-mailadres 

- Betalingsgegevens 

 

Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. 
 
 

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook 
individuele gebruiker gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is 
voor in deze verklaring genoemde doelen. 



 
 
 
 

 

 
 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te 
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 
 
 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit 

schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om u te identificeren om misbruik te 

voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van uw 

persoonsgegevens.  

EBC vindt de bescherming van uw (persoons)gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om 
uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen 
van onrechtmatig gebruik. De websites van EBC Golfkarton BV maken gebruik van een betrouwbaar 
SSL Certificaat om te waarborgen dat u persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 


