Privacy verklaring Alarmed B.V.
Alarmed vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons
verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld
en
beveiligd
en
daarmee
ook
uw
privacy.
In dit privacy statement informeren wij u over welke
persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij
deze vervolgens gebruiken en hoe lang we uw
persoonsgegevens bewaren. Ook leest u hoe we uw
gegevens beveiligen, wat uw privacy rechten zijn en hoe u
contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die
contact heeft met Alarmed, ongeacht of u (ex-) klant bent of
enkel onze website bezoekt.

1.

waarop

Wanneer in dit beleid sprake is van verwerking, betekent dit
bijna alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan:
verzamelen,
opslaan,
analyseren,
communiceren,
enzovoort.

We zullen u altijd een duidelijke verklaring geven over
hoe die verwerking verenigbaar is met uw wettelijke
rechten, ook wel de wettelijke of wettelijke basis voor
verwerking
genoemd.

d.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een wettelijke
basis is wanneer verwerking noodzakelijk is voor een
dienst of contract waarom u hebt verzocht. Een andere
veel voorkomende basis is wanneer we een wettelijke
verplichting hebben om uw gegevens te verwerken,
bijvoorbeeld ter bescherming tegen fraude. Uw
toestemming kan soms ook een wettelijke basis zijn
voor verwerking.

3.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

Alarmed kan het privacy statement op ieder moment
wijzigen. Wij adviseren de bezoeker aan deze pagina
regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij
materiële wijzigingen van het privacy statement informeren
wij u hierover.
4.

Welke diensten en producten levert Alarmed

a.

De door Alarmed te verlenen diensten inhoudende
het 1) naar aanleiding van de door het Alarmsysteem
gedetecteerde ongewenste activiteit versturen van
Alerts en indien nodig Geverifieerd Alarm meldingen,
waarbij geldt dat wat als ongewenste activiteit wordt
gedetecteerd afhankelijk is van het soort
Alarmsysteem dat door Afnemer is afgenomen en
door Alarmed geïnstalleerd en voorts van de door
Afnemer gekozen instellingen van het Alarmsysteem
en 2) via de App verzenden van storings- en
onderhoudsmeldingen die meer dan 24 uur door het
systeem worden geconstateerd;

5.

Wanneer registreren wij persoonsgegevens

Een verwerker is een verkoper of dienstverlener of
anderzins aan Alarmed gelieerde werknemer die namens
Alarmed persoonsgegevens verwerkt.
Toestemming is een duidelijke, ondubbelzinnige handeling
van een persoon die instemt met een specifieke
verwerking.

AVG
betekent
de
EU
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 (zoals van tijd tot tijd
gewijzigd en vervangen).
Gevoelige gegevens zijn alle persoonsgegevens die raciale
of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond
onthullen, genetische gegevens, biometrische gegevens,
gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven
of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
2.

verwerken.

c.

Dit omvat verwerkingen die met of zonder computers
worden uitgevoerd. Voor de doeleinden van dit beleid is
Alarmed de verwerkingsverantwoordelijke.

Om deze toestemming geldig te laten zijn, moet de persoon
die toestemming geeft het doel, de aard en de voorwaarden
van de verwerking begrijpen, inclusief, bijvoorbeeld, of
Alarmed hulp van buitenaf zal krijgen om persoonlijke
gegevens te verwerken.

gegevens

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek aan
data@alarmed.nl zullen we u altijd een duidelijke
verklaring van het doel van uw gegevensverwerking
geven.

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben
op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De wet vereist niet, en het is niet de praktijk van Alarmed,
om extra, onnodige informatie te verkrijgen uitsluitend met
het doel personen te identificeren.

uw

b.

Definities

Als gegevens ons of een andere partij niet toelaten om een
persoon direct of indirect te identificeren, dan zijn het geen
persoonsgegevens.

we

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere
communicatiekanalen met ons contact hebt, leggen wij
persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer u een overeenkomst voor de levering, de
installatie en het onderhoud van producten ten behoeve
van een Alarmed abonnement of een ander product of
dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.

Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u
bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of
dienst, u zich inschrijft voor de Alarmed Nieuwsbrief of als
u contact heeft met onze klantenservice.

Principes voor Gegevensbescherming
6.

Alarmed verbindt zich ertoe te werken op basis van de
volgende privacy-principes:
2.1

Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie.

a.

We gaan verder dan het handhaven van uw wettelijke
rechten, het is ons doel om onze diensten eerlijk aan
u aan te bieden en transparant te zijn in de manier

Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Alarmed verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik
maakt van (een van) onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld een offerte aanvraag.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
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§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§

7.

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Het gaat om gegevens zoals rekeningnummer,
type woning, foto’s van de locatie van objecten,
relatienummer en dergelijke;
Inloggegevens die u gebruikt voor de Mijn
Alarmed omgeving;
Gegevens over uw activiteiten op onze website
zoals surf- en klikgegevens als u een website van
Alarmed bezoekt en daarop het plaatsen van
cookies heeft geaccepteerd;
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende
websites heen wanneer de relevante cookies
hiervoor per website zijn geaccepteerd;
Internetbrowser en apparaat type;
Bankrekeningnummer als er sprake is van een
betaalrelatie;
Alarmed kan ook vanuit andere bronnen
persoonsgegevens verkrijgen.

Voor
welke
doelen
persoonsgegevens

verwerken

wij

§

§

De wet:

Alarmed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte (deze gegevens
worden 7 jaar lang bewaard). Daarnaast is Alarmed op
grond van de wet verplicht in sommige gevallen uw
persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals de
politie
of
een
toezichthouder.
Alarmed verwerkt uw
gerechtvaardigd belang:

§
§

uw

Uitvoering van de overeenkomst:

§
§
§
§
§
§

§

Volgt uw surfgedrag over verschillende websites
waarmee wij onze producten en diensten
afstemmen op uw behoefte, maar alleen
wanneer hiervoor de juiste cookies zijn
geaccepteerd;
U de mogelijkheid te bieden een (online) account
aan te maken en te gebruiken via diensten van
Alarmed, zoals bijvoorbeeld een mobiele
applicatie
of
Mijn
Alarmed.

§
§

Het verwerken van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten;
Het accepteren van uw aanvraag voor een
product of dienst;
Het leveren en uitvoeren van het product of
dienst;
Indien u gebruik maakt van de Alarmed App dan
verzamelen wij gegevens over het functioneren
en het gebruik van het systeem. Op basis van de
verzamelde data kunnen events, meldingen en
informatie over het gebruik van de installatie met
u worden gedeeld. Alarmed stelt geen
persoonlijke data beschikbaar aan derden,
anders dan voor het uitvoeren van onze
dienstverlening;
Om uw vraag en/of klacht over een door u
afgenomen product of dienst te beantwoorden,
via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale
media.

§
§

§
§

§
§

gegevens

op

grond

van

Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame;
Opnemen van telefoongesprekken. Wanneer u
telefonisch contact opneemt met Alarmed, dan
kan dit gesprek worden meegeluisterd en
opgenomen. Deze telefoongesprekken worden
opgenomen
voor
kwaliteitsen
opleidingsdoeleinden ten behoeve van een
betere dienstverlening voor u;
Crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet
tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen
geven van een deurwaarder/incassobureau;
Ten behoeve van een veilige en betrouwbare ITomgeving;
Het voorkomen en opsporen van fraude;
Analyseren van uw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren, maar nadrukkelijk en alleen
wanneer hiervoor de juiste cookies zijn
geaccepteerd;
Voor het sturen van e-mail enquêtes;
Voor marketingdoeleinden; we kunnen uw
persoonlijke informatie gebruiken om u
nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en
diensten of andere marketingberichten te sturen.
Voor onze marketingberichten kunnen we
verschillende kanalen gebruiken;
Alarmed verrijkt haar data waardoor Alarmed
gerichter marketingactiviteiten kan doen;
Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of
een overname van het bedrijf of een
bedrijfsonderdeel.

Toestemming:
8.

§
§

In sommige gevallen vragen wij uw toestemming
om persoonsgegevens te gebruiken. U mag uw
toestemming ook altijd intrekken;
De Alarmed website maakt gebruik van cookies
en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij
kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u
meer weten over cookies of het aanpassen van
uw cookie-instellingen, lees dan het Alarmed
cookiebeleid;

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen Alarmed kunnen we uw persoonsgegevens
gebruiken om te bepalen of u, bijvoorbeeld, in aanmerking
komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke
producten en/of diensten binnen Alarmed.

Om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van
klanten te kunnen analyseren of te voorspellen kan
Alarmed
gebruik
maken
van
geautomatiseerde
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voorspelmodellen
waarbij
verschillende
gegevens,
waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft
inzicht in de wijze waarop Alarmed u het beste kan
benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze
aanbiedingen voor producten en/of diensten naar u toe.

10.4

Recht op beperking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen
van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd
belang hebben, of tegen het ontvangen van commerciële
boodschappen of tegen de daarop gebaseerde profilering.

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van
uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Alarmed in
bepaalde
situaties
de
verwerking
van
uw
persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties
kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de
beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2)
indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou
moeten worden, maar u geen verwijdering wenst.

9.

10.5

Sociale Media

Alarmed gebruikt voor marketingberichten verschillende
kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij adviseren u ook
altijd om het privacy beleid van de social mediabedrijven
door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze
waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

10. Privacy rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende
rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U
kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen
naar info@alarmed.nl of een brief naar Alarmed B.V. op
adres ‘s-Gravelandseweg 19, 1211 BX Hilversum,
Nederland. Vermeld in uw brief of mail om welk recht het
gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw
naam, adres en telefoonnummer. Omdat het om uw
persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen
stellen om uw identiteit vast te stellen. U ontvangt binnen
een
maand
een
reactie
van
ons.
10.1

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U
kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij
van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens
gebruiken.
10.2

Recht op rectificatie

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten
corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden
verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken
wij in uw brief of mail aan te geven welke
persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en
om welke reden.

10.3

Recht van verwijderen

U heeft het recht om verwijdering van uw
persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze
gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig
kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat
Alarmed verplicht is op grond van bijvoorbeeld de
belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Alarmed verstrekte
persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch
gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens
hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw
keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht
namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een
machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf
dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van
u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van
een met u gesloten overeenkomst.

10.6

Intrekken toestemming

Voor bepaalde doeleinden vragen wij u om uw
toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde
intrekken. Dit kan bijvoorbeeld door op de afmeldlink te
kikken in een e-mail, te bellen met de klantenservice en
recht van verzet aan te tekenen of door een e-mail te sturen
naar data@alarmed.nl. De verwerking wordt dan door ons
gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die
al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij
uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom.
10.7

Rechten van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw
specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde
verwerkingen van uw persoonsgegevens door Alarmed. U
heeft dit recht in de volgende gevallen:

§
§
§

de verwerkingen die plaatsvinden op basis van
de grondslag gerechtvaardigd belang;
wanneer wij uw gegevens gebruiken voor
profilering;
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
voor
direct
marketing
doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan
beoordelen wij of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen
komen. Het is in dat geval aan Alarmed om aan te tonen
dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd
belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken.
Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt,
zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
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Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van
commerciële boodschappen en daarop gebaseerde
profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw
persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen.
Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons
een brief of mail te sturen. U kunt uw wijziging ook
doorgeven via onze afdeling klantenservice of de
nieuwsbrief.
11. Persoonsgegevens delen

Alarmed verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet
aan derden. Wij verstrekken deze alleen als dat echt nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze
dienstverlening aan u waaronder:

§
§
§
§
§
§
§

Databedrijven die ondersteunen bij het
optimaliseren van (marketing)processen en
uitvoering van campagnes;
Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet
tijdige betaling van facturen;
Marketingbureaus: om ons te helpen bij het
opzetten
en
uitvoeren
van
effectieve
marketingcampagnes;
IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te
optimaliseren;
Met politie en toezichthouders, met adviseurs
waaronder advocaten, accountants en auditors;
Met marktonderzoeksbureaus: voor onderzoek
zoals klanttevredenheid;
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze
opdracht,
sluit
Alarmed
een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde
niveau
van
beveiliging
en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alarmed
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien Alarmed werkt met een derde partij buiten Europa,
dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw
persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke
vereisten
voor
internationale
doorgifte
van
persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de
standaardbepalingen
voor
gegevensbescherming
goedgekeurd door de Europese Commissie of worden
persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een
adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie
bestaat. Wilt u meer informatie over de passende
waarborgen die Alarmed biedt bij een internationale
overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail
sturen naar info@alarmed.nl onder vermelding van
‘internationale
doorgifte
van
persoonsgegevens’.
12. Beveiligen van uw gegevens

Alarmed
zorgt
voor
passende
technische
en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende
wettelijke eisen en richtlijnen.
13. Bewaringstermijn
Alarmed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw

gegevens worden verzameld. Bij aanvraag van een offerte
voor een product of dienst bewaren wij uw gegevens
maximaal 1 jaar. Opnames voor kwaliteitsdoeleinde
bewaren wij 90 dagen.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om
persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren,
zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van
7 jaar geldt.

