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PRIVACYVERKLARING EMR GROUP
Inleiding
Welkom bij de privacyverklaring van EMR.
EMR respecteert uw privacy en doet haar best uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze
privacyverklaring wordt uitgelegd hoe bedrijven in de EMR group persoonlijke gegevens, die we van
u kunnen verzamelen gebruiken en beschermen en verder wordt er uitgelegd wat uw rechten ten
aanzien van privacy zijn en hoe de wet u hierin beschermt.
Deze privacyverklaring is onderverdeeld in diverse onderdelen waarop u kunt klikken om direct naar
dit deel te gaan. U kunt desgewenst ook een pdf-versie van het beleid hier [LINK] downloaden.
Gebruik ook de Verklarende Woordenlijst voor een omschrijving van de in deze privacyverklaring
gebruikte termen.
1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
3. HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD WORDEN
4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKIEN
5. OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
6. INTERNATIONAAL OVERDRAGEN
7. GEGEVENSBEVEIILIGING
8. BEWAREN VAN GEGEVENS
9. UW WETTELIJKE RECHTEN
10. VERKLARENDE WOORDENLIJST
1.

Belangrijke informatie en wie we zijn
Doel van deze privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe EMR uw persoonlijke gegevens verzamelt en
verwerkt, die verkregen zijn door uw gebruik van onze online en offline diensten, waaronder
gegevens die u via deze website opgeeft als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of door
deelname aan een wedstrijd.
Deze website is niet bedoeld voor kinderen en gegevens met betrekking tot kinderen worden niet
bewust door ons verzameld.
Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen leest met een andere privacyverklaring over
het eerlijk verwerken van gegevens die we bij specifieke gelegenheden kunnen geven als we
persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent hoe en
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waarom we u gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere
verklaringen en is niet bedoeld als vervanging ervan.

Controller
De EMR group bestaat uit diverse wettelijke entiteiten waaronder in het Verenigd Koninkrijk,
European Metal Recycling Limited. De privacyverklaring wordt uitgegeven namens de EMR group.
Als we het in deze verklaring dan ook hebben over "EMR", "wij/we", "ons", "onze", verwijzen we
naar het relevante bedrijf in de EMR group, dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw
gegevens. European Metal Recycling Limited is de controller en verantwoordelijk voor deze
website.
Contactgegevens
Mocht u contact met ons willen opnemen, dan zijn de contactgegevens als volgt:
Company Secretary
European Metal Recycling Limited
Sirius House
Delta Crescent
Westbrook
Warrington
WA5 7NS
Engeland
U heeft het recht om op elk gewenst tijdstip een klacht in te dienen bij de Information
Commissioner's
Office
(ICO),
het
Britse
overkoepelende
orgaan
voor
gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs te stellen om uw
klacht eerst zelf in behandeling te nemen voordat u de ICO benadert, dus neemt u alstublieft eerst
met ons contact op.
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens
Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, accuraat en up-to-date zijn.
Als uw gegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons, geeft u dit dan aan ons door.
Links naar derden
Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op die
links klikt of de applicaties opent, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben
geen invloed over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun
privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, adviseren we u de privacyverklaring van elke
website die u bezoekt, te lezen.
2.

De gegevens die we over u verzamelen
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Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, wil zeggen informatie over een persoon waarmee
die persoon geïdentificeerd kan worden. Het heeft geen betrekking op informatie waarbij de
identiteit verwijderd is (anonieme gegevens).
We kunnen verschillende soorten informatie over u verzamelen, gebruiken, bewaren en
overdragen. Deze hebben we als volgt gegroepeerd:


Gegevens over identiteit waaronder aanspreektitel, voornaam, meisjesnaam, achternaam en
geboortedatum.



Contactgegevens waaronder factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.



Financiële gegevens waaronder gegevens over bankrekeningen en betaalkaarten.



Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen naar en van u en andere gegevens
over producten en diensten die u van ons afgenomen heeft.



Technische gegevens waaronder internet protocol (IP)-adres, uw logingegevens, browsertype
en -versie, instelling tijdzone en locatie, soorten browserplug-ins en -versies, besturingssysteem
en -platform en andere technologie op de apparatuur die u gebruikt om deze website te
bezoeken.



Profielgegevens waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, transacties die u gedaan
heeft, uw voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.



Gebruikersgegevens waaronder informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt.



Marketing- en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren over hoe u marketing van
onze en onze derde partijen wilt ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengestelde gegevens, zoals statistische of
demografische gegevens voor wat voor doeleinden dan ook. Samengestelde data kunnen afgeleid
worden van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als
persoonlijke gegevens, omdat via deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect achterhaald kan
worden. We kunnen bijvoorbeeld analyseren hoe vaak u een vestiging bezoekt, om het percentage
klanten te berekenen dat op een willekeurig tijdstip een specifieke vestiging bezoekt. Als we
samengestelde gegevens echter combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens, zodat uw
identiteit direct of indirect achterhaald kan worden, beschouwen we de gecombineerde gegevens
als persoonlijke gegevens, die dan gebruikt zullen worden overeenkomstig deze privacyverklaring.
We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens
over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid,
politieke opinies, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en
biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen
en overtredingen.
Als u geen persoonlijke gegevens verschaft
Waar we wettelijk of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben persoonlijke
gegevens moeten verzamelen en u verschaft deze gegevens niet op verzoek van ons, dan kan het
zijn dat we ons niet kunnen houden aan het contract dat we met u hebben, of proberen aan te gaan
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(bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we wellicht een product of
dienst die u bij ons heeft, annuleren, maar hier zullen we u dan van in kennis stellen.
3.

Hoe uw persoonlijke gegevens verzameld worden
We gebruiken verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder door
middel van:


4.

Directe interactie. U kunt ons uw identiteit, contact- en financiële gegevens geven door
formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen, hetzij per post, telefoon, e-mail of
anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verschaft als u:


een account aanmaakt, hetzij bij een vestiging of op onze website;



zich abonneert op onze diensten of publicaties;



ons verzoekt marketing toe te sturen;



deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of



ons feedback geeft.



Geautomatiseerde technologieën of interacties. Bij interacties op onze website kunnen we
automatisch
Technische
Gegevens
verzamelen
over
uw
browsingapparatuur,
browsinghandelingen en -patronen.



Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens van u
ontvangen van diverse derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet staat:
Technische gegevens van de volgende partijen:
(a)

providers van analytische gegevens zoals Google, gebaseerd buiten de EU;

(b)

adverterende netwerken, gebaseerd binnen of buiten de EU; en

(c)

zoekmachines, zoals Google, gebaseerd binnen of buiten de EU.



Contact-, Financiële en Transactiegegevens van providers van technische, betalings- en
leveringsdiensten, gebaseerd binnen of buiten de EU.



Identiteits-en contactgegevens van gegevensmakelaars of -verzamelaars, zoals Experian en
Oblong UK, gebaseerd binnen of buiten de EU.



Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen, zoals het Britse Companies
House en de Electoral Register, gebaseerd in de EU.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als de wet dit toestaat. Het meest voorkomende is
dat we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:


Als we het contract uitvoeren dat we met u aangegaan zijn of zullen aangaan.



Als het nodig is voor onze wettelijke belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en
fundamentele rechten deze belangen niet overschrijden.



Als we ons moeten houden aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
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Klik [hier] om meer te weten te komen wat de wettelijke basis is, waar we ons aan houden om uw
persoonlijke gegevens te verwerken.
Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van
uw persoonlijke gegevens, afgezien van het zenden van direct marketing via e-mail of sms. U heeft
het recht om op elk gewenst moment uw toestemming tot marketing in te trekken door contact met
ons op te nemen op marketing@emrgroup.com.
Doelen waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken
Hieronder staat in een tabel een beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn uw
persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke wettelijke basis we dit kunnen doen. We hebben
ook aangegeven wat onze wettelijke belangen zijn, waar dit van toepassing is.
Let er op dat we uw persoonlijke gegevens op meer dan één wettelijke basis kunnen verwerken,
afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op
via dpo@emrgroup.com als u meer informatie nodig heeft over de specifieke wettelijke gronden
waarop we ons beroepen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als er meer dan één
wettelijke grond in de onderstaande tabel genoemd staat.
Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettelijke basis voor het verwerken,
waaronder de basis van wettelijk
belang

Om u te registreren als nieuwe (a) Identiteit
klant
(b) Contact

Uitvoeren van een contract met u

Om uw transactie te verwerken en (a) Identiteit
te leveren, waaronder:
(b) Contact
(a) Het beheren van betalingen en
(c) Financieel
kosten
(d) Transactie
(b) Het innen en incasseren van
(e)
Marketing
aan ons verschuldigde gelden
Communicaties
(c) Het voldoen van aan u
verschuldigde betalingen

(a) Uitvoeren van een contract met u

Om onze relatie met
onderhouden, waaronder:

u

(b) Noodzakelijk voor onze wettige
belangen (om aan ons verschuldigde
bedragen te innen)
en

te (a) Identiteit

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Contact

(a) U in kennis stellen van
(c) Profiel
wijzigingen in onze voorwaarden
(d)
Marketing
of privacybeleid
Communicaties
(b) U vragen om een review
achter te laten of om een enquête
in te vullen
Om u deel te laten nemen aan (a) Identiteit
een prijsvraag, wedstrijd of om
(b) Contact
een enquête in te vullen
(c) Profiel

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting
en

(c) Noodzakelijk voor onze wettige
belangen (om onze gegevens up-to-date
te houden en om te bestuderen hoe
klanten onze producten en diensten
gebruiken)
(a) Uitvoeren van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze wettige
belangen (om te bestuderen hoe klanten
onze producten en diensten gebruiken,
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(d) Gebruik
(e)
Marketing
Communicaties

en

Om ons bedrijf en deze website te (a) Identiteit
beschermen en te beheren
(b) Contact
(waaronder problemen oplossen,
gegevensanalyse,
testen, (c) Technisch
systeemonderhoud,
support,
rapportage en datahosting)

om ze te ontwikkelen en om ons bedrijf te
laten groeien)

(d) Noodzakelijk voor onze wettige
belangen (om ons bedrijf te runnen, het
voorzien van administratieve en ITdiensten,
netwerkbeveiliging,
voor
fraudepreventie en in de context van een
oefening voor bedrijfsreorganisatie of
herstructurering van de groep)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Om u relevante websitecontent en
advertenties te laten zien en om
de effectiviteit van de advertenties
die we aan u laten zien, te meten
of te begrijpen.

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e)
Marketing
Communicaties

en

Noodzakelijk voor onze wettige belangen
(om te bestuderen hoe klanten onze
producten en diensten gebruiken, ze te
ontwikkelen, om ons bedrijf te laten
groeien en om onze marketingstrategie
mee te delen)

(f) Technisch
Om
gegevensanalyses
te (a) Technisch
gebruiken om onze website,
(b) Gebruik
diensten,
marketing,
klantenrelaties en ervaringen te
verbeteren

Noodzakelijk voor onze wettige belangen
(om soorten klanten voor onze producten
en diensten te definiëren, om onze
website up-to-date en relevant te houden,
om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze
marketingstrategie mee te delen)

Om suggesties en aanbevelingen (a) Identiteit
aan u door te geven over
(b) Contact
goederen en diensten die u
(c) Technisch
zouden kunnen interesseren

Noodzakelijk voor onze wettige belangen
(om onze diensten te ontwikkelen en ons
bedrijf te laten groeien)

(d) Gebruik
(e) Profiel
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Promotionele aanbiedingen van ons
We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruikers- en profielgegevens gebruiken om ons
een beeld te vormen wat we denken dan u zou kunnen willen of nodig hebben, of waar u in
geïnteresseerd kan zijn. Zo bepalen we welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn
(we noemen dit marketing).
U ontvangt marketingcommunicaties van ons als u informatie van ons heeft aangevraagd, onze
diensten heeft gebruikt of ons uw gegevens heeft gegeven bij het opgeven voor een wedstrijd of
promotie en u in elk geval niet te kennen heeft gegeven dat u die marketing niet wil ontvangen.
Marketing van derden
Voordat we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gaan delen met een bedrijf buiten
de EMR group, zullen we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Uitschrijven
U kunt ons of derden op elk moment vragen u geen marketingberichten meer sturen door de
uitschrijflinks op een door u ontvangen marketingbericht te gebruiken of door op elk moment met
ons contact op te nemen op marketing@emrgroup.com.
Als u zich uitschrijft voor het ontvangen van deze marketingberichten, heeft dit geen betrekking op
persoonlijke gegevens die u als gevolg van een transactie aan ons heeft gegeven.
Wijziging van het doel
We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doelen waarvoor we ze verzameld
hebben, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we ze voor een ander doel nodig hebben en dat die
reden overeenstemt met het oorspronkelijke doel. Als u uitlegt wenst te krijgen over hoe het
verwerken voor het nieuwe doel overeenstemt met het oorspronkelijke doel, neemt u dan contact op
via dpo@emrgroup.com.
Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u
hiervan in kennis stellen en uitleggen volgens welke wettige basis we dit kunnen doen.
Let er op dat we uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming of weten kunnen verwerken, in
overeenstemming met de bovenstaande regels, als dit wettelijk vereist of toegestaan is.
5.

Openbaar maken van uw persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens openbaar moeten maken aan de partijen die
hieronder genoemd staan, voor de doelen zoals uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.


Interne derden, zoals uiteengezet in de [Verklarende woordenlijst].



Externe derden, zoals uiteengezet in de [Verklarende woordenlijst].



Derden aan wie we delen van ons bedrijf of activa verkopen, overdragen of ermee fuseren. We
kunnen ook andere bedrijven aankopen of hiermee fuseren. Als ons bedrijf wijzigt, dan kunnen
de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken, zoals in deze
privacyverklaring vermeld staat.
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We verwachten van alle derde partijen dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens
respecteren en hiermee omgaan zoals dit in de wet vermeld staat. We staan niet toe dat onze derde
serviceproviders uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en zij mogen uw
persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor specifieke doelen en in overeenstemming met
onze instructies.
6.

Internationaal overdragen
We delen uw persoonlijke gegevens binnen de EMR group. Dit kan betekenen dat uw gegevens
overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn doordat alle bedrijven in de group
dezelfde voorschriften volgen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze regels worden
"bindende bedrijfsvoorschriften" genoemd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Europese
Commissie: Bindende bedrijfsvoorschriften.
Veel van onze externe derde partijen bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte EER.
Als zij uw persoonlijke gegevens verwerken houdt dit in dat gegevens worden overgedragen buiten
de EER.
Als wij uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, zorgen we ervoor dat er een
gelijksoortige mate van bescherming is, door ervoor te zorgen dat minimaal één van de volgende
maatregelen geïmplementeerd wordt:


We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen waarvan de Europese
Commissie vindt dat zij persoonlijke gegevens op een adequate wijze beschermen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar de Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van
persoonlijke gegevens in niet-EU landen.



Als we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die
goedgekeurd zijn door de Europese Commissie waardoor persoonlijke gegevens hetzelfde
beschermingsniveau hebben als in Europa. Voor meer informatie verwijzen wij naar de
Europese Commissie: Voorbeeldcontracten voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar
derde landen.



Als we providers gebruiken, die in de VS gebaseerd zijn, kunnen we gegevens naar hen
overdragen als zij onderdeel uitmaken van het privacyschild. Dit schrijft voor dat ze
gelijksoortige bescherming moeten bieden voor persoonlijke gegevens die tussen Europa en de
VS worden gedeeld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Europese Commissie: EU-VS
privacyschild.
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Neem contact op via dpo@emrgroup.com als u meer uitleg wilt over het specifieke mechanisme
dat wij gebruiken bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EER.
7.

Gegevensbeveiliging
We hebben geschikte beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke
gegevens per ongeluk verloren gaan, of gebruikt worden, of dat er op onbevoegde wijze toegang tot
verkregen wordt, of dat ze gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we
toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere
derden die hierover voor hun werk moeten kunnen beschikken. Ze zullen uw persoonlijke gegevens
alleen verwerken na onze instructies hiertoe en zij hebben een geheimhoudingsplicht.
We hebben procedures om om te kunnen gaan met een vermeende schending van de persoonlijke
gegevens en zullen u en een betreffende regelgever op de hoogte stellen van een dergelijke
schending waar we dit wettelijk verplicht zijn.

8.

Bewaren van gegevens
Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als het nodig is om te voldoen aan de doelen
waarvoor we ze verzamelden, waaronder voor het doel om te voldoen aan eventuele wettelijke,
administratieve of rapportageverplichtingen.
Om de juiste periode voor het bewaren van persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening
met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van
schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen
waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doelen met andere middelen
kunnen halen, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

9.

Uw wettelijke rechten
Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wetten voor gegevensbescherming bepaalde
rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links om meer te
weten te komen over deze rechten:


[Toegang opvragen tot uw persoonlijke gegevens].



[Verzoek om correctie van uw persoonlijke gegevens].



[Verzoek tot wissen van uw persoonlijke gegevens].



[Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens].



[Verzoek tot beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens].



[Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens].



[Het recht om toestemming in te trekken].
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Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact opvia
dpo@emrgroup.com.
Meestal geen kosten
U hoeft niets te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de
andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijk bedrag berekenen als uw
verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. We kunnen onder deze
omstandigheden ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.
Wat we van u nodig kunnen hebben
We kunnen van u specifieke informatie nodig hebben om uw identiteit te bevestigen en om uw recht
tot toegang tot uw persoonlijke gegevens te kunnen inwilligen (of om een van de andere rechten uit
te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan
iemand openbaar gemaakt worden die geen recht heeft deze te ontvangen. We kunnen ook contact
met u opnemen om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, om onze respons te
versnellen.
Tijdlimiet om te reageren
We proberen binnen één maand te reageren op alle wettige verzoeken. Soms kan het langer dan
een maand duren als uw verzoek complex is of als u diverse verzoeken heeft ingediend. In dat
geval zullen we u hiervan in kennis stellen en u op de hoogte houden van de voortgang.
10.

Verklarende woordenlijst
WETTIGE BASIS
Wettig belang betekent het belang dat ons bedrijf heeft bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf
om u de beste service en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We onderzoeken en
balanceren de eventuele impact voor u is (zowel positief als negatief) en uw rechten voordat we uw
persoonlijke gegevens verwerken voor onze wettige belangen. We gebruiken uw persoonlijke
gegevens niet voor activiteiten waar de impact op u groter is dan onze belangen (tenzij we uw
toestemming hebben of dit anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is). U kunt meer informatie
opvragen over hoe we onze wettige belangen beoordelen ten opzichte van een mogelijke impact op
uw met betrekking tot specifieke activiteiten door contactop te nemen via dpo@emrgroup.com.
Uitvoeren van een contract betekent het verwerken van uw gegevens waar het noodzakelijk is
voor het uitvoeren van een contract waar u een partij in bent of om namens u stappen te nemen
voordat een dergelijk contract wordt aangegaan.
Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw
persoonlijke gegevens waar het noodzakelijk is om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke
of regelgevende verplichting.
DERDE PARTIJEN
interne derde partijen
Andere bedrijven in de EMR group die handelen als gezamenlijke controllers of processors.
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Externe derde partijen


Serviceproviders die handelen als processors, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk en Europa,
die IT- en systeemadministratiediensten leveren.



Professionele adviseurs die handelen als processors of gezamenlijke controllers, zoals
advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk en
Europa, die consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en accountancydiensten leveren.



De belastingdienst, regelgevers en andere autoriteiten, die handelen als processors of
gezamenlijke controllers, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk en Europa, die in bepaalde
omstandigheden om rapportage of verwerkingsactiviteiten vragen.



Andere marketing- of service gerelateerde bedrijven, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk en
Europa, die gespecialiseerde diensten bieden.

UW WETTELIJKE RECHTEN
U heeft de volgende rechten:
Toegang opvragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als "toegangsverzoeken van
betrokkenen"). Hiermee krijgt u een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben en dit
is ook om te controleren of we ze wettig verwerken.
Verzoek tot correctie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben. Hiermee kunt u
eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we van u hebben, laten corrigeren, hoewel we de
juistheid van de nieuwe door u aangeleverde gegevens, wel moeten verifiëren.
Verzoek tot wissen van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen persoonlijke
gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden voor ons is om die te blijven
verwerken. U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te
verwijderen als u met succes uw recht tot bezwaar tegen verwerking (zie onder) heeft uitgeoefend,
als we uw informatie onwettig kunnen hebben verwerkt, of als we verplicht zijn uw persoonlijke
gegevens te wissen om te voldoen aan plaatselijke wetgeving. Let er echter op dat het niet altijd
mogelijk is om uw verzoek tot wissen in te willigen. Dit kan om specifieke wettelijke redenen zijn.
Hiervan wordt u dan, indien van toepassing, ten tijde van uw verzoek op de hoogte gesteld.
Bezwaar tot verwerking van uw persoonlijke gegevens als we ons beroepen op een wettig belang
(of die van een derde partij) en als er iets in uw specifieke situatie is, waardoor u op deze grond
bezwaar wilt maken tot verwerking, omdat u vindt dat het van invloed is op uw fundamentele
rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als we uw persoonlijke gegevens
verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we
dwingende redenen hebben om uw informatie te verwerken, dit gaat dan voorbij aan uw rechten en
vrijheden.
Verzoek tot beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons in
de volgende gevallen vragen om het verwerken van uw persoonlijke gegevens op te schorten: (a)
als u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als wij uw gegevens onwettig
gebruiken, maar u wilt niet dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als
we die niet langer nodig hebben, omdat u dit nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te
oefenen of zich ertegen te verdedigen. of (d) als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van
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uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we wettelijke gronden hebben om hieraan voorbij te
gaan en ze toch te gebruiken.
Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of een derde partij. Wij zullen uw
persoonlijke gegevens aan u, of een door u gekozen derde partij in een gestructureerd, algemeen
gebruikt, door een machine leesbaar formaat aanleveren. Let er op dat dit recht van toepassing is
op geautomatiseerde informatie waarvoor u aan ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven
om te gebruiken, of waar we de informatie gebruikt hebben om een contract met u uit te voeren.
Op elk moment intrekken van uw toestemming waar we ons beroepen op toestemming om uw
persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de wettigheid van een
eventuele verwerking die uitgevoerd is voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Als u uw
toestemming intrekt, kan het zijn dat we bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren.
In dit geval zullen we u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.
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