
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

PRIVACYREGLEMENT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................................ 3 

De persoonsgegevens die worden verwerkt ........................................................................................................ 4 

Doeleinden ....................................................................................................................................................... 4 

Grondslag ......................................................................................................................................................... 4 

Uw rechten ....................................................................................................................................................... 5 

Klachten ............................................................................................................................................................ 5 

Contactgegevens .................................................................................................................................................. 6 

Waar vindt u dit privacyreglement? ................................................................................................................. 6 

Inwerkingtreding van het privacyreglement .................................................................................................... 6 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inleiding 
 

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door EZ-base B.V. in het 

kader van onze dienstverlening (hierna: EZ-base). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder 

andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van 

persoonsgegevens. 

EZ-base is een onafhankelijke producent en leverancier van de artikeldatabase EZ-catalog en het platform EZ-

web. Voor de software zijn persoonlijke accounts vereist. 

Van de volgende personen worden persoonsgegevens in de software verwerkt: 

• Tekenbevoegde op wiens naam het contract is gesteld; 

• Data-contactpersoon 

Daarnaast worden alle door de klant toegevoegde accounts met daarbij behorende (persoonlijke) e-

mailadressen verwerkt. 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)1. 

Dit betekent onder andere dat EZ-base: 

 
• u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de 

persoonsgegevens worden verwerkt;  

• persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert 
op één van de in de AVG genoemde grondslagen;  

• passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en 
diefstal 

 

Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van EZ-

base. 

 

 

1 De Engelstalige benaming van de AVG is ‘General Data Protection Regulation’ (‘GDPR’). Ons privacyreglement is tevens beschikbaar in het Engels via onze website.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De persoonsgegevens die worden verwerkt 
 

EZ-base verwerkt de volgende persoonsgegevens in de software en haar administratie: 

• Naam; 

• Zakelijk (persoonlijk)e-mailadres; 

• Direct telefoonnummer; 

• Functie 

 

Doeleinden 

EZ-base verwerkt deze gegevens in haar administratie met de volgende doeleinden: 

• Juiste tenaamstelling geven aan zakelijke correspondentie; 

• Juiste contactpersoon kunnen aanschrijven voor onder andere data-gerelateerde vraagstukken; 

• Juiste facturatie te kunnen uitvoeren 

EZ-base verwerkt deze gegevens in haar software met de volgende doeleinden: 

• Toegang bieden aan het systeem teneinde aan het gestelde contract te kunnen voldoen; 

• Logfiles te onderhouden teneinde bij systeemfalen historie terug te kunnen plaatsen 

 

EZ-base verwerkt daarnaast deze gegevens voor het verzenden van: 

 

• Nieuwsbrief; 

• Notificatie new releases; 

• Notificatie nieuwe aansluitingen; 

• Notificatie bij fouten 

Alle bovengenoemde notificaties en nieuwsbrief worden enkel verzonden aan de personen die zich hier zelf 

voor hebben aangemeld via de op de website aanwezig zijnde aanmeldformulieren. 

De notificatie nieuwe aansluitingen wordt verzonden naar alle bij EZ-base bekende data-contactpersonen 

daar dit belangrijke informatie bevat voor zichtbaarheid van de data aan diverse nieuw aangesloten leden. 

Hiervoor is bij het invullen van het inschrijfformulier van deelname aan EZ-base toestemming gegeven. 

 

Grondslag 

EZ-base verwerkt bovengenoemde gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overeenkomsten die EZ-base met aangesloten leden van EZ-base heeft gesloten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uw rechten 

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om: 

 
• Inzage in uw persoonsgegevens.  

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit 
welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. 
U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;  

• Rectificatie van uw persoonsgegevens.  
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig 
zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;  

• Verwijdering van uw persoonsgegevens.  
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verwijderen. Wij zullen 
uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:  

o de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; 
o u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken; 
o u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er is geen reden waarom 

wij de gegevens nog langer mogen verwerken; 
o de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing;  
o de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige 

verwerking’);  
o de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen.  

• Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan 
een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:  

o U bent van mening dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Totdat de 
gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze 
persoonsgegevens niet gebruiken;  

o Wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat wij uw 
persoonsgegevens (volledig) wissen.  

o Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken 
van deze gegevens voor het ontvangen van onze notificaties;  

o U maakt bezwaar tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens en wij hebben dit 
bezwaar nog niet beoordeeld.  
 

Klachten 

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons 
kenbaar maken via het e-mailadres info@ez-base.nl of via het telefoonnummer +31 (0) 172 – 23 11 10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Contactgegevens 
Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement of de verwerking van uw persoonsgegevens door EZ-base, 

dan kunt u contact opnemen met onze administratie via onderstaande contactgegevens. 

EZ-base B.V. 

T.a.v. Administratie 

Frankrijklaan 6b 

2391 PX  Hazerswoude-Dorp 

 

Telefoon: +31 (0) 172-23 11 10 

E-mail: administratie@ez-base.nl / info@ez-base.nl 

 

Waar vindt u dit privacyreglement?  

Het reglement is in te zien en gratis te downloaden via de website: 

http://ez-base.nl/nl/aboutus/privacystatement/ 

 

Inwerkingtreding van het privacyreglement  

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 
worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van 
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.  
 
Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018. 
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