
1. INLEIDING 
1.1. Deze website wordt aangeboden door Avonic B.V., geves8gd aan de Exportweg 11a te Delfgauw 

en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63411148. 
1.2. Avonic B.V. is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail (info@avonic.com) en 

telefoon (+31 15 711 2712). 
1.3. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens 

in het kader van uw gebruik van de website van Avonic (hierna: Website). Avonic is in verband 
met deze verwerkingen de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
2.1. Op de website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam; 
- E-mailadres; 
- Telefoonnummer (op8oneel). 

2.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de 
volgende grondslagen: 
- om met u contact te houden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag die u stelt via ons 

contacXormulier of ter uitvoering van een klantrela8e met u (grondslag: uitvoeren of 
voorbereiden van een overeenkomst, dan wel een gerechtvaardigd belang); 

- Om u actuele berichten te sturen. U ontvangt dan mailingen aangaande Avonic nieuws of 
ontwikkelingen omtrent onze producten en toekoms8ge evenementen, met een 
reclamedoeleinde (grondslag: aZankelijk van de situa8e: toestemming of gerechtvaardigd 
belang).  Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven 
via de link onderaan die berichten;   

- Voor het behandelen van eventuele geschillen. 

3. COOKIES 
3.1. Op de Website maken wij gebruik van technieken die informa8e uit uw randapparatuur kan 

lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies). 
3.2. Allereerst gebruiken wij func8onele cookies ten behoeve van de basisfunc8onaliteit van de 

Website en om uw cookievoorkeuren op te slaan. 
3.3. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw gedrag op deze Website bij te houden. Zo kunnen wij 

sta8s8eken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website krijgt, en welke pagina’s het meest 
worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van sta8s8eken een cookie van Google, als 
deel van de “Analy8cs”-dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld sta8s8sche informa8e over de 
aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek.  

4. BEWAARTERMIJNEN 
4.1. Avonic zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor zij zijn verzameld.  
4.2. Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te 

voldoen aan we`elijke verplich8ngen, zoals fiscale bewaartermijnen. Of indien dit nodig is voor 
het behandelen van geschillen en procedures. 

5. ONTVANGERS 
5.1. Avonic deelt uw persoonsgegevens met externe dienstleverleners zoals verwerkers en 

onderaannemers. Hierbij moet u onder andere denken aan par8jen binnen de vervoersketen. 
Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens. 



Deze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken voor zover dat 
noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in de opdracht die wij aan hen verstrekken. 

6. UW RECHTEN 
6.1. U heec het recht te verzoeken om inzage tot en correc8e, verwijdering en afscherming van uw 

persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heec u onder 
omstandigheden recht op dataportabiliteit.  

6.2. U heec ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
6.3. In gevallen waarin een verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, 

heec u het recht deze toestemming te allen 8jde in te trekken. Dit doet niet af aan de 
rechtma8gheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze 
intrekking.  

7. UW RECHTEN 
7.1. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze 

verklaring op de Website.   


