
 

 

 

Privacyverklaring 
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Innovador kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten 

van Innovador, en/of omdat u deze invult op het contactformulier op de website van 

Innovador of Exclusief Schakelmateriaal en deze aan ons verstrekt.  

Innovador kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw emailadres 

- Uw specifieke informatievraag 

Waarom heeft Innovador gegevens nodig.  

Innovador verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt. En om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen 

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Innovador uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren 

van het een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Doorgaans bestaat deze dienst uit 

de levering van de gevraagde artikelen aangaande een bestelling naar aanleiding van een 

offerte of een bestelling uit de webshop. 

Hoe lang bewaart Innovador uw gegevens.  

Innovador bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer 

dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Gegevens aangaande 

verleende diensten en uitgevoerde leveringen worden conform de wettelijk termijn van de 

belastingdienst gearchiveerd en bewaard.  

Delen met anderen 

Innovador verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van de overeenkomt die met u is afgesloten, of om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen.  

 

 



 

 

 

Website 

Op de website van Innovador en Exclusief schakelmateriaal worden algemene 

bezoekersaantallen bijgehouden. Deze statistieken worden gebruikt om te monitoren welke 

verbeteringen er kunnen worden aangepast aangaande het gebruik van de website. De 

gegevens worden te allen tijde anoniem gehouden en niet verstrekt aan derden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@innovador.nl Innovador zal 

hierop zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Beveiligen 

Innovador neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd 

wijzigen tegen te gaan. Dé website van Innovador maakt gebruik van een betrouwbaar 

Certificaat om te borgen dat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 

misbruik dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Ook indien u aanvullende 

vragen heeft over de beveiliging van de door Innovador verzamelde gegevens, neem dan 

contact op via ondergenoemde wijze.  

 

Postadres  

Innovador / Exclusief Schakelmateriaal 

Grotestraat 51 

5358 BW Huisseling 

Bezoekadres 

Innovador / Exclusief Schakelmateriaal 

Langakker 5H 

5371 EV Ravenstein 

Email:  sales@innovador.nl 

website: www.innovador.nl 

  www.exclusiefschakelmateriaal.nl 

Telefoon: 06-19823991 

Kamer van Koophandel 55235700 
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