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Privacyverklaring Sealander Visions v.o.f. 
 
Sealander Visions v.o.f. is gevestigd te Kloosterzande en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 50254693. Deze privacyverklaring vormt een nadere 
uitwerking van het privacy beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sealander Visions v.o.f. verzamelt en 
verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen 
worden genomen om persoonsgegevens te beschermen. 
 
Om een opdrachtgever te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van 
en/of licentiëring van apparatuur, software en/of applicaties te organiseren, kan Sealander Visions 
v.o.f.  gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“persoonsgegevens”) 
gebruiken zoals naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van een 
contactpersoon, van de opdrachtgever en/of van een klant van de opdrachtgever.  
In het laatste geval verwerkt en verzamelt Sealander Visions v.o.f. persoonsgegevens als bewerker 
ten behoeve van de opdrachtgever die de verwerkingsverantwoordelijke is zoals omschreven in de 
Gegevensbeschermingswetgeving.  
Beide partijen zullen in voorkomend geval aan de Nederlandse en Europese wetgeving, waaronder 
aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) 
(“Gegevensbeschermingswetgeving”) voldoen voor gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht 
of verdeling van persoonsgegevens, en zulke persoonsgegevens geheim houden. De opdrachtgever 
erkent en gaat ermee akkoord dat Sealander Visions v.o.f. voor vervulling van een opdracht en voor 
nalevering met haar wettelijke of contractuele verplichtingen gerechtigd is haar verstrekte 
informatie en persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en naar haar leveranciers, 
onderaannemers en/of verbonden ondernemingen te versturen. De opdrachtgever waarborgt dat, 
indien noodzakelijk voor het hierboven gestelde, hij voor deze uitwisseling van informatie naar 
Sealander Visions v.o.f., haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen de 
toestemming van zijn contactpersoon en eindgebruiker heeft gekregen.  
 
 
Voor zover Sealander Visions v.o.f. persoonsgegevens namens opdrachtgever verwerkt zal:   
a. Sealander Visions v.o.f. de persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met zijn    
      redelijke instructies en de juridische bepalingen verwerken en voor geen andere doelen   
      gebruiken dan die door opdrachtgever vastgesteld;  
b. Sealander Visions v.o.f. geen grensoverschrijdende overdrachten uitvoeren, bekendmaken of   
      anderszins toegang tot de persoonsgegevens aan derde partij verlenen zonder voorafgaande   
      toestemming van de opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is om aan een lokale, EU of VS-  
      wettelijke verplichting te voldoen, of om de opdrachten uit te voeren (bv. om de zaken via  
      Post NL of een koerier te transporteren). Indien overdracht buiten de EER plaatsvindt, zal die in  
      overeenstemming met de vereisten in de Gegevensbeschermingswetgeving worden uitgevoerd   
c. Sealander Visions v.o.f. redelijke bijstand aan de opdrachtgever bieden om opdrachtgever in staat  
      te stellen aan zijn verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving te voldoen;  
 
 
 
Persoonsgegevens-gerelateerde vragen of verzoeken, dan wel vermoedens van ongeoorloofde 
toegang tot persoonsgegevens (datalekken) kunnen per e-mail naar administratie@sealander.nl 
worden gestuurd. 
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1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Sealander Visions v.o.f. verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens indien u: 
a. telefonisch, mondeling, schriftelijk, per e-mail of via onze website contact met ons opneemt; 
b. zich inschrijft / aanmeldt als deelnemer bij eventuele evenementen 
c. een product of dienst afneemt bij Sealander Visions v.o.f.  
d. zich bij een van onze leveranciers aanmeldt en wij als importeur cq regionaal vertegenwoordiger 

deze gegevens doorkrijgen 
 
1.2 Sealander Visions v.o.f. verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 
a. voorletters en naam; 
b. adres; 
c. e-mailadres(sen); 
d. telefoonnummer (s); 
e. geslacht; 
f. rekeningnummer(s); 
g. inschrijfnummer kamer van Koophandel 
h. BTW nummer 
i. Inhoud en data van uitgebrachte offertes en leveringsdocumenten 
j. Inhoud en data met betrekking tot onze financiële administratie 
k. en voorts mogelijk relevante leveringsgegevens met betrekking tot apparatuur, serienummers, 

service- en supportcontracten 
l. browsercookies.  
 
1.3 Sealander Visions v.o.f. kan deze gegevens gebruiken voor: 
a. gepersonaliseerde communicatie met betrekking tot producten en diensten; 
b. bewerkstelligen van beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 
c. informatievoorziening naar afnemers en leveranciers; 
d. transport van goederen; 
e. financiële administratie 
f. marketing doeleinden 

 
 
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

 
U kunt contact opnemen met Sealander Visions v.o.f. per e-mail: administratie@sealander.nl voor: 
a. meer informatie over de wijze waarop Sealander Visions v.o.f. persoonsgegevens verwerkt; 
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
c. inzage in de persoonsgegevens die Sealander Visions v.o.f. met betrekking tot u verwerkt; 
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sealander Visions v.o.f.. 
e. Verzoek tot wijziging en/of verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens 

 
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
 
3.1 Sealander Visions v.o.f. zal, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene, 

persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden 
en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is. 
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3.2 Sealander Visions v.o.f. zal, rekening houdend met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, 
passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 
ongeautoriseerde of onwettige toegang,  verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging van de persoonsgegevens; 

 
3.3 Sealander Visions v.o.f. zal redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor de 

betrouwbaarheid van het personeel dat toegang tot de Persoonsgegevens heeft en dat dit 
personeel onder vertrouwelijkheidsverplichting is;  

 
3.4 Sealander Visions v.o.f. zal betrokkene op de hoogte brengen van elke inbreuk in verband met 

persoonsgegevens, beter bekend als een datalek, Dit is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot 
de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde 
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  

       Ieder datalek zal door Sealander Visions v.o.f. worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
       en er zullen maatregelen genomen worden om eventuele schade te beperken en die datalekken     
       in de toekomst te voorkomen.   
 
3.5 Sealander Visions v.o.f. zal bij beëindiging van de zakenrelatie de verwerking van de persoons- 

gegevens stoppen en deze verwijderen voor zover de wet dit toelaat 
 

3.6 indien Sealander Visions v.o.f. bij de verwerking van de persoonsgegevens sub-bewerkers buiten 
haar organisatie (bv. logistieke bedrijven voor het transport van de zaken) inschakelt, zal 
Sealander Visions v.o.f. met deze een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de 
Gegevensbeschermingswetgeving en deze voorwaarden. Op verzoek van de opdrachtgever zal 
Sealander Visions v.o.f. een lijst met sub-bewerkers leveren 

 
 
4. DERDEN 
 
4.1 Sealander Visions v.o.f. kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 
a. Accountancy ten behoeve van controle financiële administratie en opstellen van de jaarrekening 
b. Leveranciers ten behoeve van registratie van geleverde apparatuur en management van service- 

en onderhoudscontracten 
c. Transport- en koeriersbedrijven voor aflevering bestellingen 

 
4.2 Sealander Visions v.o.f. verstrekt uw gegevens niet aan derden anders dan genoemd in artikel 

4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sealander Visions v.o.f. 
daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
 

4.3 Sealander Visions v.o.f. zal uw gegevens nimmer aan derden tegen betaling ter hand stellen 
 

 
 
5. WIJZIGINGEN 

 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst zonder voorafgaande 
waarschuwing wordt gewijzigd.  
Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 


