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AVG – Privacyverklaring zakelijke relaties 
 
Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke 
relaties 
 
Persoonsgegevens die MDI Techniek BV van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke 
(potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven 
of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 
 

 om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen 
maken van uw dienstverlening;  

 om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; 

 om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren; 

 om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-
mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen; 

 om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  

 om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten 
web-omgevingen, portals en intranetomgevingen. 

 om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde 
partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door 
informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke. 

 
MDI Techniek BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, 
adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-
mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer 
aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten 
web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens 
door ons verwerkt.  
 
MDI Techniek BV kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) 
zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar 
dienstverlening. MDI Techniek BV kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, 
kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), 
auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft 
ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers).  
Daarnaast kan MDI Techniek BV uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond 
van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt 
verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan MDI Techniek BV uw 
bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat 
niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken. 
 
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming 
voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of 
regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen 
toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden 
en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, 
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financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en externe) 
kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van 
premiekorting- en subsidieregelingen.  
 
MDI Techniek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  
 
Beveiliging 
MDI Techniek BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische 
maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking 
en/of verlies. Werknemers van MDI Techniek BV, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn 
gehouden aan een geheimhoudingsbeding.  

 


