
Gegevensbeschermingsbeleid voor de Remote Technical Support Service 
 

De onderneming Munters Europe AB, met statutaire zetel te postbus 1150, 164 26 Kista, Zweden 
(hierna "Munters"), is de gegevensbeheerder die instaat voor het verzamelen, verwerken en gebruiken 
van persoonsgegevens in verband met de Remote Technical Support Service (technische 
ondersteuning op afstand, hierna de "Dienst").  

Munters verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens in overeenstemming met de 
toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van de algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna de "AVG") van de Europese Unie. Uit de volgende informatie wordt 
duidelijk hoe Munters uw persoonsgegevens verwerkt in verband met uw gebruik van de Dienst. 

1. Soorten verzamelde en verwerkte persoonsgegevens 
 

a. Door derden verwerkte persoonsgegevens 
Wanneer u de Dienst gebruikt, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt door Help Lightning, de 
leverancier van de software voor de virtuele interactieve omgeving. Munters controleert de verwerking 
van de persoonsgegevens niet. Voor informatie over de wijze waarop Help Lightning de 
persoonsgegevens verwerkt, zie https://helplightning.com/legal/privacy.  

b. Klantinformatie die wordt verwerkt met het oog op de verlening en het gebruik van de Dienst 
Om u de Dienst te kunnen verlenen, verwerkt Munters uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze 
persoonsgegevens worden gebruikt om uw aanvraag voor de Dienst te administreren en u een link te 
kunnen sturen zodat u verbinding kunt maken met de Dienst. 

c. Klantinformatie die wordt verwerkt met het oog op de doorlopende zakelijke relatie 
In verband met uw gebruik van de Dienst verzamelt Munters uw naam, de naam van het bedrijf dat u 
vertegenwoordigt, uw telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden voor de 
volgende doeleinden gebruikt: 

1. om u te registreren in ons klantbeheersysteem teneinde de zakelijke relatie met het bedrijf dat 
u vertegenwoordigt te onderhouden, d.w.z. om dat bedrijf bepaalde diensten te verlenen; 

2. in voorkomend geval om u aan te merken als contactpersoon op de factuur; 
3. in voorkomend geval om een vervolg te geven aan de verleende Dienst; en 
4. voor rechtstreekse marketingdoeleinden, d.w.z. om u nieuwsbrieven toe te zenden en op de 

hoogte te stellen van updates en ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en 
diensten.  

2. Rechtsgrondslag  
 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in punt 2b en 2c beschreven doeleinden houdt 
verband met ons legitieme belang om de Dienst aan u te verlenen en op te volgen, onze zakelijke 
relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt, te onderhouden en onze producten en diensten op de 
markt te brengen.  

Om onze zakelijke relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt te onderhouden, onder meer om een 
vervolg te geven aan de geleverde Dienst, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die nodig 
zijn voor dat doel. We zullen de persoonsgegevens alleen met derden delen voor zover dat het doel 
dient  en zullen ervoor zorgen dat die partijen de persoonsgegevens op een verantwoorde manier 
verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De 

https://helplightning.com/legal/privacy


persoonsgegevens die voor dit doel worden verzameld, hebben betrekking op uw functie in het bedrijf 
dat u vertegenwoordigt en zijn dus niet van gevoelige aard. 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketing heeft Munters het legitieme 
belang om de eigen producten en diensten in de markt te zetten. Marketing is een cruciaal aspect van 
onze bedrijfsvoering en we streven er altijd naar om u te voorzien van marketinginformatie die 
relevant is voor uw functie binnen het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Bovendien zijn de 
persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt niet gevoelig en zullen we uw persoonsgegevens 
niet delen met derden tenzij dit nodig is om het doel te bereiken, d.w.z. wij kunnen persoonsgegevens 
delen met onze marketingdienstverlener. U hebt in al het marketingmateriaal dat u van ons per e-mail 
ontvangt de mogelijkheid zich uit te schrijven voor verdere marketingberichten. Indien u daarvoor 
kiest zenden wij u niet langer marketingmateriaal per e-mail. 

Op basis van de bovenstaande factoren hebben we de belangen tegen elkaar afgewogen, met als 
uitkomst dat wij vinden dat uw belang om uw persoonsgegevens niet te laten verwerken voor de 
beschreven doeleinden, niet zwaarder weegt dan ons legitieme belang. U bent altijd gerechtigd om 
bezwaar aan te tekenen tegen dit oordeel. Hieronder kunt u meer lezen over uw rechten. 

3. Toegang tot de persoonsgegevens 
 

Munters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbedoelde en onrechtmatige toegang en 
ongeoorloofde openbaarmaking. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot uw 
persoonsgegevens. Uitsluitend aan Munters verbonden personen die uw persoonsgegevens moeten 
verwerken voor de bovengenoemde doeleinden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Munters kan uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen binnen de Munters-groep om de 
klantervaring te verbeteren.  

Munters kan uw persoonsgegevens ook delen met leveranciers en partners die namens ons diensten 
verrichten of anderszins met ons samenwerken, zoals Help Lightning om hun software voor de 
virtuele interactieve omgeving te gebruiken. Overige activiteiten zijn klantrelatiebeheer, IT-diensten 
(zoals operationele werkzaamheden en onderhoud) en de verspreiding van marketing- en 
voorlichtingsmateriaal. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER, waaronder de 
Verenigde Staten en landen in Latijns-Amerika en Azië-Pacific, waar mogelijk een lager 
beschermingsniveau geldt dan in de EU/EER. De overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten 
de EU/EER geschiedt op basis van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de 
Europese Commissie of die zijn voorzien van Privacy Shield-certificeringen om een toereikend 
beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te garanderen. De standaard contractuele clausules 
zijn hier te vinden. Meer informatie over Privacy Shield vindt u hier.  

4. Algemene opslagduur  
 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze werden 
verzameld of zo lang als is toegestaan of vereist uit hoofde van lokale wetgeving. Dit betekent dat wij 
uw persoonsgegevens bewaren zolang wij een zakelijke relatie onderhouden met het bedrijf dat u 
vertegenwoordigt. Wij zullen jaarlijks evalueren of wij uw persoonsgegevens nog nodig hebben voor 
het doel waarvoor ze werden verzameld.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome


5. Uw rechten 
 

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u kunt een kopie van die 
gegevens aanvragen. U hebt recht op correctie van incorrecte persoonsgegevens en in sommige 
gevallen kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt de toestemming die u hebt 
gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel altijd intrekken. Wanneer u 
uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons contacteren via de contactgegevens die in de inleiding zijn 
vermeld. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van verwerking van 
uw persoonsgegevens en mag verzoeken om een beperking van die verwerking. Onder bepaalde 
omstandigheden hebt u ook recht op een uittreksel van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, 
gangbaar en machineleesbaar formaat, en mag u ze overdragen naar een andere beheerder. 

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons 
opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Indien u bezwaren of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft 
u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (in het 
Zweeds: Datainspektionen) of in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende 
overtreding heeft plaatsgevonden. U vindt hier informatie over de toezichthoudende instanties. 

 

6. Contactgegevens 
 

Munters Europe AB 
Postbus 1150, 164 26 Kista, Zweden 
 
E-mailadres: info@munters.com 

Telefoonnummer: +46 (0)8-626 63 00 

7. Wijzigingen van het gegevensbeschermingsbeleid 
 

Munters kan het gegevensbeschermingsbeleid op onregelmatige tijden wijzigen. De huidige versie van 
het gegevensbeschermingsbeleid is beschikbaar op https://www.munters.com/en/service/remote-assist/ 
. 

 

Datum van uitgifte: 17 april 2020 

 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
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