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Verklaring inzake gegevensprivacy | VanLien/ABB WegWijsQuiz  

 

ABB doet er alles aan om uw privacy te beschermen en de rechten te eerbiedigen die u 

heeft met betrekking tot de controle over het gebruik van uw persoonsgegevens. In 

deze verklaring wordt uitgelegd waarom en hoe ABB uw persoonsgegevens verzamelt 

en welke rechten u hebt met betrekking tot die gegevens.  

 

Uw persoonsgegevens 

ABB b.v., gevestigd aan de George Hintzenweg 81, 3068 AX te Rotterdam, is de 

verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, ofwel het bedrijf dat 

verantwoordelijk is voor de privacy van uw gegevens.  

 

Welke gegevens we nodig hebben 

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens over u, waaronder  

uw voornaam, achternaam, e-mailadres. Het telefoonnummer verzamelen we alleen als 

de deelnemer wil dat wij contact opnemen voor een cursus.  

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben  

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:  

• om de winnaar van de actie te trekken; 

• om de winnaar van de actie te informeren; 

• om de #Voltreffer-nieuwsbrief (indien van toepassing) te versturen; 

• om u te benaderen voor een webinar; 

• om telefonisch contact op te nemen om een cursus in te plannen. 

 

We verzamelen alleen de persoonsgegevens over u die we nodig hebben voor deze 

doeleinden.  

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in 

deze verklaring. 

 

Het legitieme belang dat wij hebben om de persoonsgegevens voor dit doeleinde te 

verzamelen en gebruiken, is het promoten van het assortiment Noodverlichting van 

ABB. Op www.abb.com/privacy kunt u een exemplaar opvragen van onze evaluatie van 

de vraag waarom we uw persoonsgegevens mogen verwerken. 

 

We mogen uw persoonsgegevens ook anonimiseren zodat deze niet langer naar u 

kunnen worden teruggeleid en deze gegevens vervolgens voor diverse doeleinden 

gebruiken, waaronder gegevensanalyse, het verbeteren van onze diensten en het 

testen van bepaalde van onze IT-systemen.  

 

Hoe we uw persoonsgegevens delen  

We delen uw persoonsgegevens alleen zoals in deze verklaring wordt beschreven. We 

zorgen altijd voor de nodige waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen 

indien we deze delen met partijen buiten de EU. Indien dit het geval is, worden de 

waarborgen hieronder beschreven.  

 

We delen uw persoonsgegevens, als onderdeel van het verwerkingsproces, met de 

volgende soorten derde partijen voor de redenen die hieronder worden beschreven:  

https://new.abb.com/privacy
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Naam van de 

ontvanger of 

categorie (in niet-

EU-land) 

Locatie van de 

ontvanger 

Doeleinde Waarborgen om 

uw 

persoonsgegevens 

te beschermen 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

 

Op www.abb.com/privacy kunt u een beschrijving opvragen van de waarborgen die we 

toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

 

Met deze nota wordt beoogd de rol van ABB als potentiële 

verwerkingsverantwoordelijke te formaliseren. We delen uw persoonsgegevens, als 

onderdeel van het verwerkingsproces, met de volgende soorten derde partijen binnen 

de EU voor de redenen die hieronder worden beschreven:  

 

Naam van de 

ontvanger of 

categorie 

Locatie van de 

ontvanger 

Doeleinde Waarborgen om uw 

persoonsgegevens te 

beschermen 

Partout d.n.a. Eindhoven Partout is het 

bureau dat 

verantwoordelijk is 

voor onze online 

activiteiten m.b.t. 

de abb-

wegwijsquiz.nl. 

 

Zij beheren ook de 

#Voltreffer-

database waarvoor 

u zich mogelijk 

hebt aangemeld 

tijdens de actie. 

Partout zal deze 

informatie met 

niemand anders dan 

ABB delen en dit 

alleen doen via 

beveiligde 

communicatiekanalen. 

Notaris Posthuma 

Schutte 

Ede  Posthuma Schutte 

zal de winnaar van 

de actie trekken en 

moet daarom alle 

namen ontvangen 

van de 

deelnemende 

personen.  

Posthuma Schutte zal 

deze informatie met 

niemand anders dan 

ABB delen en dit 

alleen doen via 

beveiligde 

communicatiekanalen. 

 

ABB heef een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de hierboven genoemde 

partijen om te garanderen dat de AVG wordt nageleefd. 

 

Hoelang we uw gegevens bewaren 

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende 6 maanden. Na deze tijd zullen we uw 

persoonsgegevens veilig verwijderen. Indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de 

wet- en regelgeving en/of om geschillen te beslechten, zullen we sommige van uw 

persoonsgegevens mogelijk langer moeten bewaren.  

https://new.abb.com/privacy
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Wat zijn uw rechten?  

U hebt het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te 

werken.  

 

Afhankelijk van de jurisdictie waarin u zich bevindt en waarin uw persoonsgegevens 

worden verwerkt, hebt u mogelijk ook het recht om: 

• een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die we hebben,  

• uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden 

hebben om ze te gebruiken,  

• uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van 

toepassing),  

• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van 

de legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet 

opwegen tegen eventuele schending van uw privacyrechten), of  

• te beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt 

onderzocht. 

U kunt een dergelijk verzoek indienen op www.abb.com/privacy. Onder bepaalde 

omstandigheden kunnen we de bovenstaande rechten beperken om het openbaar 

belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen 

(bijvoorbeeld het behouden van wettelijk privilege) te beschermen. 

 

Als u vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken of een klacht in wilt 

dienen over hoe we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact 

opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de groep via 

privacy@abb.com of een klacht indienen op www.abb.com/privacy.  

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat we uw 

persoonsgegevens op onwettelijke wijze verwerken, kunt u ook contact opnemen met 

de autoriteit voor gegevensprivacy in het land waar u woont of werkt of waar de 

schending van de gegevensprivacywetten volgens u heeft plaatsgevonden.  

 

Aanmelding voor onze mailinglijst 

We zullen uw naam en adres gebruiken om u de tweemaandelijkse #Voltreffer-

nieuwsbrieven toe te zenden als u hiervoor in het online formulier hebt gekozen. U kunt 

zich hiervoor op elk willekeurig moment afmelden door op de link "Afmelden" te klikken 

in toekomstige berichten of door het formulier op www.abb.com/privacy in te vullen.  
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