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Privacykennisgeving Sweco
In deze privacykennisgeving zetten we uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en aan wie wij uw persoonsgegevens bekend
kunnen maken in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast bevat deze
privacykennisgeving informatie met betrekking tot uw rechten inzake de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Het kan van tijd tot tijd nodig zijn deze privacykennisgeving te wijzigen. De meest recente versie
van deze privacykennisgeving is verkrijgbaar op onze website. Via meldingen op onze website
houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen in deze kennisgeving.
Van wie verzamelen wij de persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u onze klant of anderszins een waardevolle
relatie van ons bent.
Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren verzamelen:

•

•
•
•

direct van u, bijv. wanneer u een contract met ons afsluit als klant of (sub)consultant, onze
website bezoekt, zich inschrijft op onze nieuwsberichten, zich aanmeldt voor een
evenement of solliciteert op een baan;
van andere bronnen, zoals van onze bedrijfspartners;
via cookies (meer informatie hierover vindt u hieronder),
uit algemeen toegankelijke bronnen.

Op welke gronden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
De wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn als volgt:

•
•
•
•

uitvoering van een contract, zoals de levering van diensten aan onze klant;
naleving van verplichtingen ingevolge de wet- en regelgeving, zoals het betalen van
belasting;
toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsberichten of zich
aanmeldt voor een van onze evenementen;
de gerechtvaardigde belangen van Sweco, zoals het verrichten van onze zakelijke
activiteiten, maar alleen als de belangen van Sweco duidelijk prevaleren aan uw recht op
privacy.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

•

het leveren van onze diensten;
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•
•
•
•

het ontplooien van activiteiten op het gebied van marketing en bedrijfsontwikkeling, zoals
uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en overige marketingberichten;
het genereren van statistieken over het gebruik van onze website en/of het analyseren en
verbeteren van onze website;
het werven van nieuwe medewerkers;
het naleven van verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens die wij verwerken, zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam (met inbegrip van tussenvoegsel of
aanspreektitel), het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt, en uw titel of functie;
contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s);
financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer;
gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken,
zoals een IP-adres en gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
gegevens die u ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals
toegangs- en dieetvereisten;
persoonsgegevens die ons worden verstrekt door of namens onze klanten of die door ons
worden gegenereerd bij het verrichten van diensten voor onze klanten;
overige persoonsgegevens met betrekking tot u, die u ons verstrekt of die wij verkrijgen in
verband met voornoemde doeleinden of op basis van voornoemde rechtsgronden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met overige bedrijven binnen de Sweco Group voor
verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden. Persoonsgegevens
kunnen eveneens worden gedeeld met partners die door Sweco worden vertrouwd, zoals
hostingorganisaties voor evenementen of onderzoekers, ter verwezenlijking van de eerder
genoemde doeleinden.
Wij zorgen ervoor dat er passende contractuele waarborgen worden doorgevoerd om de
bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer deze aan derde bekend
gemaakt worden.

In het geval er persoonsgegevens worden doorgegeven naar buiten de EU/EER, worden er
passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn om aan voornoemde doeleinden te voldoen,
zullen we deze niet langer verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens echter blijven verwerken
als de wet- of regelgeving waaraan wij ons moeten houden, ons verplicht de gegevens te blijven
verwerken.
Uiteraard kunt u zich altijd afmelden voor onze nieuwsberichten. U doet dit door op de
koppeling onder aan elk bericht te klikken.

memo04.docx

2 (4)
PRIVACYKENNISGEVING SWECO
2018-05-15

OK|I /users/macbookpro/downloads/2018-03554(sweco data privacy notice - for websites)_nl_def al.docx

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij maken gebruik van diverse passende technische en organisatorische maatregelen om te
zorgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens voldoet aan de geldende wetgeving
inzake gegevensbescherming.
Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U hebt het recht om:

•
•
•
•
•
•

•

informatie te ontvangen over en toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens;
te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”);
te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gangbare en
machineleesbare indeling en uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere
organisatie;
een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar:
groupprivacyofficer@sweco.se. Er bestaan echter omstandigheden die uw rechten kunnen
beperken, met name wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is om aan onze
verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving te voldoen.
Onze website maakt geen gebruik van tracking-cookies of reclamecookies. De volgende functionele en
analytische cookies kunnen via onze website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst.

Cookie

Doel

Google Analytics

Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker van
de website. Het doel van deze dienst is om een
duidelijk beeld te geven van onder andere de
bezoekersstromen, verkeersbronnen en
paginaweergaves van sweco.nl.

Blueconic

Verbetering van de gebruikerservaring van de
website.

Adform

Het registreren van de conversies/transacties
welke afkomstig zijn uit recruitment campagnes.
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Pas de instellingen van uw internetbrowser aan om cookies te verwijderen
Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen voor verschillende internetbrowsers. Kies uw
internetbrowser en volg de stappen.

1. Cookies verwijderen in Microsoft Edge
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje
van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’
wissen. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval
‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan
kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van
Microsoft Edge.
2. Cookies verwijderen in Internet Explorer
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu
‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kunt u aangeven wat u
precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik
onderaan het venster op ‘Verwijderen’.
3. Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ >
‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en
andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook
aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'.
4. Cookies verwijderen in Firefox
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’.
Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u aangeven wat
u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven
hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.
5. Cookies verwijderen in Safari
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het
venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle
Websitegegevens’.
Contact
Als u nog vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van deze privacykennisgeving of de
verwerking van uw persoonsgegevens door Sweco, stuur dan een e-mail naar:
groupprivacyofficer@sweco.se
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