
PRIVACY STATEMENT EURODITE 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid. Uw gegevens worden 
nooit aan derden verkocht en/of verstrekt! 

www.eurodite.eu 
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Bescherming persoonsgegevens 
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw 
persoonlijke gegevens. Eurodite zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en / of 
verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
Telecommunicatiewet. 
 
Over ons 
Eurodite 
Gevestigd te Gentsestraat 78 
2587 HX Den Haag 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-
statement. 

 
Welke gegevens verzamelen we? 
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd, u heeft 
aangemeld voor een evenement, een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor 
één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij 
verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

• voor- en achternaam; 
• e-mailadres; 
• telefoonnummer; 
• website; 
• bedrijfsnaam; 
• straat en huisnummer; 
• postcode en woonplaats; 
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in 

correspondentie en telefonisch; 
• gegevens over uw activiteiten op onze website. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens? 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 

• om u te voorzien van een periodieke nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van onze 
activiteiten; 

• om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
• om goederen en diensten bij u af te leveren; 
• om de overeenkomst die klanten of partners met Eurodite aangaan financieel en administratief te 

kunnen afhandelen; 
• klanten, partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; 
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat 
de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een 
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement. Eurodite analyseert uw gedrag 
op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te 
stemmen op uw voorkeuren. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Eurodite neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
 



Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Eurodite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. 
Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, 
waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat 
zo is zal Eurodite zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Eurodite deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Eurodite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eurodite uw 
persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurodite. Ook heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar deroo@eurodite.eu. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eurodite wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Eurodite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via deroo@eurodite.eu. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
deroo@eurodite.eu., dan verwijderen wij deze informatie. 
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Protection of personal data 
We take the privacy of personal data very seriously and carefully handle your personal information. 
Eurodite will not sell and / or provide your personal details to third parties. We only process personal 
data for the purpose for which they were provided and in accordance with the General Data Protection 
Regulation (GDPR) and the Telecommunications Act. 
 
About us 
Eurodite 
Located at Gentsestraat 78 
2587 HX The Hague 
is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. 
 
What data do we collect? 
When you are registered for our newsletter, you have requested a download, you have registered for 
an event, you have filled in a contact form or you make other requests for one of our products and / or 
services, you will be asked to fill in your details. We only process the data that you provide to us. This 
can be the following information: 
• First and last name; 
• e-mail address; 
• phone number; 
• website; 
• Company Name; 
• Street and house number; 
• ZIP code and address; 
• other personal data that you actively provide, for example during a personal meeting, in 
correspondence and by telephone; 
• information about your activities on our website. 
 
For what purpose and on what basis do we use personal data? 
The data is collected and stored for the following purposes: 
• to provide you with a regular newsletter with which we keep you informed of our activities; 
• to be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services; 
• to deliver goods and services to you; 
• to deal financially and administratively with the agreement that customers or partners enter into with 
Eurodite; 
• to reach customers, partners or interested parties if necessary; 
• to further develop / optimize our services. 
We only process your personal data in accordance with the law. This means (among other things) that 
the data are only processed for the purpose for which they were obtained and in a proper / careful 
manner in accordance with the law and these regulations. Eurodite analyzes your behavior on the 
website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your 
preferences. 
 
Automated decision-making 
Eurodite does not take decisions based on automated processing on matters that can have 
(significant) consequences for individuals. 
 
How long do we keep your personal data? 
Eurodite does not store your personal data longer than is necessary for proper administration. For this 
a seven-year term is applied after the last order / order / invoice, after which the data is destroyed. The 
law may prescribe another retention period. If so, Eurodite will comply with the prescribed statutory 
retention period. 
 



 
 
Sharing personal data with third parties 
Eurodite only shares your personal data with various third parties if this is necessary for the execution 
of the agreement and to comply with any legal obligations. With companies that process your data in 
our order, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality 
of your data. 
Eurodite remains responsible for these processing operations. In addition, Eurodite does not provide 
your personal data to other third parties. We only do this with your express permission. 
 
View, modify or delete data 
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw 
your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Eurodite. 
You also have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the 
personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. 
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request 
for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to 
deroo@eurodite.eu. 
 
To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID 
with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at 
the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. 
This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your 
request. Eurodite would also like to point out that you have the possibility. 


