
PRIVACYVERKLARING PUK Benelux B.V.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij als Verwerkingsverantwoordelijke 
de persoonsgegevens van onze Gebruikers verwerken in het kader van de Website. Lees 
onze Privacyverklaring voor gegevens zorgvuldig door en gebruik onze Website niet als u 
het niet eens bent met een van de volgende werkwijzen.

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verwerkingsverantwoordelijke:

PUK Benelux B.V.
Meerheide 212
5521 DW  Eersel
Nederland
Tel +31 497 799 700
info@pukbenelux.com

d. Website: de website onder www.pukbenelux.com

e. Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’):

Helmoed Hobus
Meerheide 212 
5521 DW  Eersel
Tel.: +31 (0)497 799 721
helmoed.hobus@pukbenelux.com 

Cookies

We gebruiken website-cookies voor verschillende doeleinden. U kunt uw browser zo 
configureren dat deze u informeert over de betreffende cookies om transparantie te 
krijgen over ons cookiegebruik. Natuurlijk kunt u uw browser instellen om het 
positioneren van cookies te blokkeren. Dit kan leiden tot onjuiste functionaliteit van onze 
Website. We gebruiken de volgende cookies op onze Website:

Essentiële, goedkeuringsvrije cookies

Zonder deze cookies kunt u onze Website niet gebruiken. Deze cookies worden 
uitsluitend door ons gebruikt en worden opgeslagen tijdens uw huidige browsersessie op 
uw computer. Met deze cookies kan de functionaliteit van de Website een compatibele 
versie kiezen en weergeven voor uw systeem en bandbreedte. Ze ondersteunen ook het 
overschakelen van http- naar https-protocollen en verhogen de beveiliging van uw 
websitetoegang en -gebruik.

mailto:info@pukbenelux.com
http://www.pukbenelux.com
mailto:geurts@jordahl.nl


Google Analytics

Voor de Website maken wij gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies 
worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u als Gebruiker 
uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen 
van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze 
statistieken worden toegepast op onze Website. De aldus verkregen informatie wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben 
hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen 
geanonimiseerd.

Social media 

Op onze Website staan links naar sites zoals LinkedIn en/of andere social media. Hiermee 
kunnen pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van 
deze links cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de 
privacyverklaring van bijvoorbeeld LinkedIn om te zien wat er gebeurt met uw gegevens 
die via de cookies zijn verzameld.

Als u liever niet wilt dat wij cookies op uw apparaat plaatsen, dan raden we u aan om de 
‘Do Not Track-functie’ in uw browser te activeren. We kunnen dan geen cookies plaatsen. 

Gegevensverwerking & juridische basis

Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de Website door Gebruikers kunnen 
wij de volgende gegevens van onze Gebruikers verwerken c.q. worden de navolgende 
gegevens opgeslagen:

1. gebruikte browser versie
2. e-mailadres indien u dat ons verstrekt
3. operating system in gebruik
4. verwijzende URL
5. hostnaam van uw systeem 
6. tijd en datum van de toegang
7. internet protocol address (IP)
8. internet service provider (ISP)

Wij verwerken de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van één of meerdere 
wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 
toestemming, uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker, het voldoen aan een 
wettelijke verplichting, vervulling van een taak van algemeen belang of een 
gerechtvaardigd belang van ons dan wel een derde. De gerechtvaardigde belangen van 
ons als Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek 
van eigen producten of diensten, optimaliseren van de inhoud van de Website, IT-beheer 
en -beveiliging, delen met aan ons gelieerde partijen enz.



Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de 
daarbij genoemde grondslagen:

Doel Grondslag
Het aanbieden van producten of diensten, waaronder ook 
begrepen het aanbieden van klantenservice of technische 
ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking 
hebben op de producten of diensten.

Uitvoering van de 
overeenkomst,
Gerechtvaardigd 
belang

Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder 
meer door een analyse van het gebruik ervan.

Uitvoering van de 
overeenkomst.
Gerechtvaardigd 
belang

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, 
bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over 
producten of diensten of het reageren op vragen en verzoek van 
Gebruiker.

Uitvoering van de 
overeenkomst,
Gerechtvaardigd 
belang

Het afhandelen, beheer en facturatie van orders. Uitvoering van de 
overeenkomst,
Gerechtvaardigd 
belang

Het versturen van de nieuwsbrief van 
Verwerkingsverantwoordelijke.

Gerechtvaardigd 
belang,
Toestemming

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de 
interesses van Gebruiker, waarbij cookies en vergelijkbare 
technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over 
Gebruiker te verzamelen.

Gerechtvaardigd 
belang,
Toestemming

Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals fiscale wetgeving. Art. 6 lid 1 sub c. 
AVG, wettelijke 
verplichting.

De vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in 
het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Art. 6 lid 1 sub e. 
AVG, wettelijke 
verplichting.

Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een 
andere natuurlijke persoon.

Art. 6 lid 1 sub d. 
AVG, wettelijke 
verplichting.

de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve 
wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele 

Art. 6 lid 1 sub f. 
AVG, wettelijke 
verplichting.



vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij zullen de persoonsgegevens van onze Gebruikers niet aan derde partijen verstrekken, 
tenzij:

1. de persoonsgegevens worden verstrekt aan een door ons voor de in deze 
Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke 
verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die er onder andere op ziet dat de 
verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten 
verwerkingen; of

2. Wij op grond van wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te 
geven aan bevoegde instanties; of

3. Wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden 
dienstverleners, die namens ons bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of 
betalingsdiensten.

Rechten van Gebruikers

1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar 
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen 
de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. Gebruiker kan ons als Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de 
verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Gebruiker het 
recht heeft om de persoonsgegevens die wij over hem of haar hebben, in een 
gestructureerd, gangbaar en leesbaar format te ontvangen en eventueel door ons te 
laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

3. Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in 
te trekken.

4. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de 
Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker ons bereiken op 
het in deze verklaring opgenomen adres of contact opnemen met de hierin genoemde 
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan 
ons of de FG. 

6. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.



Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van zes (6) maanden na het 
laatste bezoek van de Website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht 
zijn om persoonsgegevens langer te bewaren.

Profilering

We gebruiken geen geautomatiseerd besluitvormingsproces of een profilering van onze 
websitebezoekers.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke 
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren u als Gebruiker 
dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


