
Privacy & Cookie Policy ADEXPO BV    
 

Adexpo BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy 

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Adexpo BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Adexpo BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 

het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 

ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Adexpo BV verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Adexpo BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- (Zakelijk) adres 

- (Zakelijk) Telefoonnummer; 

- (Zakelijk) E-mailadres; 

- Geslacht. 



Uw persoonsgegevens worden door Adexpo BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de samenwerking of overeenkomst en daarna alleen in de 

financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Adexpo BV verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Uw inschrijving voor de Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Adexpo BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Adexpo BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of 

geïnteresseerden 
Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door Adexpo BV verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Adexpo BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- (Zakelijk) adres 

- (Zakelijk) Telefoonnummer; 

- (Zakelijk) E-mailadres; 

- Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden door Adexpo BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. 



Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internet en intranetomgeving; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
Adexpo BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Adexpo BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

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

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 

- Wij maken back-ups 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. 



Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of 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 of door één van onze verwerkers. 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 zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Cookies 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon 

worden geplaatst zodra de websites of apps van ADEXPO gebruikt worden. Cookies worden 

bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te 

bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.  

Toepassing van cookies door Adexpo 
ADEXPO maakt voor haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor 

verschillende doeleinden. 

ADEXPO gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en uw instellingen en 

voorkeuren te onthouden. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. 

Daarnaast plaatsen wij met uw toestemming “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies 

gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw 

online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van 

uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan 

uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te 

stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 

hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 

nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 

op servers in de Verenigde Staten. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie 

hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te 

identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u 

een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. 



Gebruik van cookies 
Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat ADEXPO gebruikers niet toe om de diensten te 

gebruiken. ADEXPO zal echter standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door 

ADEXPO gebruikte cookies.  

Deze informatie is in mei 2018 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaande 

omschrijving, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan 

wordt gewerkt. Mocht u een cookie tegenkomen die niet beschreven staat, dan kunt u dit aan 

ADEXPO melden via privacy@adexpo.nl.  

Cookies verwijderen 
U kunt cookies altijd controleren en wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies 

geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet 

instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen 

van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien.  

Naast cookies kunnen onze diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om 

gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën 

gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden 

gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw 

browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht u het niet op prijs stellen dat uw gedrag 

gevolgd wordt, dan kunt u dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het 

verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt. 

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 privacybescherming. 

Aanpassen Privacy- en cookieverklaring 
ADEXPO behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg 

de privacy- en cookieverklaring dan ook regelmatig.   

Vragen 
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring & Cookie verklaring nog vragen of opmerkingen 

heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 
Adexpo BV 

Stepvelden 14 

4704 RM   

ROOSENDAAL 

privacy@adexpo.nl  

mailto:privacy@adexpo.nl
mailto:privacy@adexpo.nl


 

De Privacy verklaring & Cookie verklaring is vastgesteld op 17-01-2020 

 

Disclaimer  
De informatie op deze website wordt verstrekt door ADEXPO BV en hoewel wij er naar streven om de 
informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, 
uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of 
beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of daar aan gerelateerde afbeeldingen. Het 
vertrouwen dat gesteld wordt in dergelijke informatie is voor eigen risico. 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, daarin begrepen indirecte of gevolgschade of 
schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het 
gebruik van deze website. 

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van ADEXPO BV 
staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het 
opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het staan achter de 
standpunten welke geuit worden binnen deze sites. 

Wij doen er alles aan om onze website draaiende te houden. ADEXPO BV neemt echter geen 

verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de 

website wegens niet aan ADEXPO BV verwijtbare technische problemen. 


