
 

 

 

Verklaring gegevensbescherming 

Wij, ZeeBoer b.v., bieden Utopis® Platform aan als Software-as-a-Service (SaaS). Met deze 
software (UP) kunnen fabrikanten en leveranciers van (bouw-)producten (onze klanten) hun 
product-, bedrijfs- en/of marktinformatie beheren en verspreiden. Daarnaast verzorgen wij 
online diensten zoals websites en mobiele applicaties (de Online Tools).  
 
ZeeBoer b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze Verklaring gegevensbescherming. 
 
Mocht u vragen hebben over deze Verklaring gegevensbescherming of onze diensten, neem 
dan contact met ons op via info@zeeboer.nl of telefonisch via (085) 74 33 333. Ons adres is 
Schorsweg 6, 8171 ME in Vaassen en wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 
09092599. 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

1.1. ZeeBoer b.v. verwerkt persoonsgegevens van haar relaties omdat zij gebruik maken 
van onze diensten en/of omdat deze door hen aan ons verstrekt zijn. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 

1.2. Wij en onze diensten zijn niet specifiek gericht op minderjarigen. Bij het gebruik van 
onze diensten kunnen wij echter niet controleren wat de leeftijd van een gebruiker 
is. 

1.3. Wanneer onze klant met UP en/of de Online Tools persoonsgegevens verwerkt, valt 
dit niet onder de verantwoording van ZeeBoer. Onze klant is eigenaar van de 
informatie die hij met UP en de Online Tools verwerkt en daarom, in het kader van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 
verwerkingsverantwoordelijke. 

2. Waarom wij persoonsgegevens verwerken 

2.1. Wij gebruiken persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om 
onze bedrijfsadministratie goed en volgens de wet te kunnen uitvoeren, om te 
informeren over onze diensten en producten en om onze diensten te kunnen 
leveren. 

2.2. Wij gebruiken persoonsgegevens in combinatie met een IP-adres wanneer UP 
en/of de Online Tools gebruikt worden om informatie op te slaan en te verspreiden. 

2.3. Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben 
voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

mailto:info@zeeboer.nl


 

 

 

3.  Cookies 

3.1. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden ook gebruikt 
om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast 
plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content 
en advertenties kunnen aanbieden. 

3.2. Bij een eerste bezoek aan onze website(s) informeren wij bezoekers over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

3.3. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

4. Omgang met persoonsgegevens 

4.1. Wij zorgen voor de naleving van voorwaarden die, op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden gesteld aan het verwerken van 
persoonsgegevens. 

4.2. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan naar ons oordeel strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.  

4.3. Gegevens worden opgeslagen in verschillende databases en in back-ups daarvan. 
Deze databases bevinden zich op onze interne server en op gespecialiseerde 
clouddiensten binnen de Europese Unie. Wij treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen. Dat doen we samen 
met toeleveranciers op gebied van hosting. 

4.4. Wij gebruiken Fox Pro, Office 365, MS SQL, MySQL en Microsoft 365 ten behoeve 
onze interne processen en daarmee de opslag van persoonsgegevens. Wij hebben 
geen separatie verwerkingsovereenkomst afgesloten met Microsoft. 

4.5. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit naar ons oordeel 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. 

5. Uw rechten 

5.1. Wanneer u uw rechten, zoals genoemd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), wilt uitoefenen stuur dan een email naar 
info@zeeboer.nl met uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone), 
het identiteitsbewijsnummer en uw BSN-nummer zwart ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

5.2. In het geval u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw verzoek behandelen, 
wijzen wij u erop, dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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