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Privacykennisgeving Sweco

Bij Sweco respecteren wij de privacy van personen en begrijpen wij het belang van de
persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door onze klanten, onze medewerkers en
andere partijen. Het is onze verantwoordelijkheid om alle persoonsgegevens op een ter
zake dienende en correcte manier te verwerken en te beschermen, in overeenstemming
met de van toepassing zijnde privacywetgeving.
In deze privacykennisgeving zetten we uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en aan wie wij jouw persoonsgegevens
bekend kunnen maken in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast bevat deze
privacykennisgeving informatie met betrekking tot jouw rechten inzake de verwerking van
jouw 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 je op de hoogte van belangrijke wijzigingen in deze
kennisgeving.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2021
1.1

Op welke gronden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De wettelijke gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw
toestemming.
1.2

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die, met wie
delen we die en hoelang worden deze bewaard?

1.2.1
Analyse
Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt surfen. Daarvoor
verzamelen we bij een bezoek aan sweco.nl, magazine.sweco.nl en whitepaper.sweco.nl
jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie
over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel
waarmee je ons bezoekt.
Op onze cookiepagina wordt gespecificeerd hoelang we deze gegevens bewaren. We delen
deze gegevens met externe partners zoals mediabureaus die ons helpen onze websites te
optimaliseren.
1.2.2
Gegevens uit ingediende contactformulieren
Wanneer je op onze website een contactformulier invult om een vraag te stellen of in
contact te komen met Sweco hebben we bepaalde gegevens van jou nodig.
Hiervoor verzamelen wij je naam, achternaam, e-mailadres en organisatie.

De gegevens zijn nodig om er voor te zorgen dat de juiste medewerker binnen Sweco
contact op met jou kan nemen. Direct na het beantwoorden van jouw vraag worden je
gegevens verwijderd uit onze systemen.
1.2.3
Social Media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op sweco.nl
pagina’s die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account.
Sweco krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het
privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen
zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.
Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter, Facebook of Instagram, worden de
berichten verwijderd nadat we jouw bericht beantwoord hebben.
1.2.4
E-mail marketing
We brengen geregeld nieuwsbrieven, magazines en white papers uit die we graag met je
delen per e-mail. Hiervoor gebruiken we jouw naam, e-mailadres en organisatie.
Wanneer jij jezelf hebt aangemeld voor één, of meerdere, van deze publicaties sturen we
deze naar je op. Je kunt op elk moment jezelf afmelden voor e-mails door gebruik te maken
van de opt-out link onderaan onze e-mails. Vanaf dat moment ontvang je de betreffende emails niet meer. Wanneer jij je afmeldt worden jouw persoonsgegevens binnen 2 maanden
verwijderd uit ons systeem.
We gebruiken bij onze communicatie via e-mail technologie die ons kan vertellen of jij onze
berichten leest en op welke hyperlinks jij in die berichten klikt. Dat doen we voor
analysedoeleinden om bijvoorbeeld na te gaan, of een e-mail veel gelezen wordt of niet.
1.2.5
Gepersonaliseerde advertenties
Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen je advertenties tonen op andere
websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites
van derde(n). Je surf en zoekgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je
IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij
gebruiken deze gegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.
Lees hier meer over cookies en hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen.
1.2.6
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.
1.3

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;

•
•
•
•
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• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gangbare en
machine leesbare 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.
1.4

Contact

Als je nog vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van deze privacykennisgeving of de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Sweco, stuur dan een e-mail naar:
groupprivacyofficer@sweco.se
Sweco Nederland B.V.
De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt
Postbus 203, 3730 AE De Bilt, Nederland
Telefoon: +31 88 811 66 00
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