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PRIVACY STATEMENT 
 
 

PRIVACY STATEMENT – E-Dental B.V. 
 
Juli 2018 
 
E-Dental B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy 
Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe ons bedrijf omgaat met 
uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om 
met uw persoonsgegevens. E-Dental B.V. houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, 
waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij 
in ieder geval: 
 

• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt; 

• Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen 
van dit Privacy statement vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens: 
 
E-Dental B.V. 
Kelvinring 5 
2952 BG Alblasserdam 
 
Privacyverantwoordelijke: 
Hein Vrins 
T: +31 (0)88 – 606 08 00 
E: privacy@e-dental.nl 
  

mailto:privacy@e-dental.nl
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Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door E-Dental B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 

• Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden 
van white papers; 

• Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen; 

• U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen 
over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is 
aangevraagd. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

verwerken: 

• Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie; 

• Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-
mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services 
op te vragen. 

• Waar toegestaan, kan E-Dental B.V. informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, 
verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te 
breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en 
diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. 

 

Ons beleid ten aanzien van kinderen 
Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van 
kinderen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons persoonlijke gegevens heeft 
verstrekt zonder hun toestemming, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden 
dat een kind zich heeft geregistreerd voor een service en ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, 
zullen we dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen. 

 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. 
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De 
betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij 
zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit 
wettelijk verplicht is. 
 

Andere websites 
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video's 
of andere websites zijn. Ons Privacy Statement is alleen van toepassing op de E-Dental B.V. websites. 
Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun Privacy Statement te 
raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun Privacy Statement. 
 

Sociale media 
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden 
gehost door een derde partij genaamd 'Addthis'. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, 
welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste 
functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf 
dat deze functies levert. Voor meer informatie bezoekt u de webpagina van desbetreffende bedrijf. 
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Cookies 
Wanneer u de E-Dental B.V. website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw 
computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van E-Dental B.V. nuttiger, door 
informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te 
loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, 
maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren 
cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies 
automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende 
opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk 
geen toegang tot alle functies op de onze websites. E-Dental B.V. websites kunnen cookies 
verstrekken voor deze doeleinden: 

• Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en 
hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren 

• Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van 
nieuwe formulieren. 

• Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt. 
 

Google Analytics 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, met deze statistieken verbeteren we 
onze website. Uw persoonsgegevens zijn binnen Google Analytics geanonimiseerd, wat ervoor zorgt 
dat de statistieken niet zijn te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Ook geven we geen 
persoonsgegevens aan derden. 
 

Remarketing van Google AdWords 
E-Dental B.V. gebruikt de remarketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe 
websites. Onze website bezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle 
verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Google. U 
kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook 
kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties. Het 
Privacy Beleid van Google is in te zien op: http://www.google.com/privacypolicy.html 
 

Bewaartermijn 
Uw gegevens blijven bewaard zo lang als nodig is voor de dienstverlening en/of wettelijk verplichting. 
 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 
 

• Alle personen die namens E-Dental B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 

http://www.google.com/privacypolicy.html
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Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van 
de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de 
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 
 


