
Privacy overeenkomst 
Ecotabs BV, gevestigd aan de Westhavenweg 64D, 1042 AL te Amsterdam, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: https://www.ecotabsbv.com Westhavenweg 64D, 1042 AL te Amsterdam. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Ecotabs BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

● Voor- en achternaam 
 

● Telefoonnummer 
 

● E-mailadres 
 

● IP-adres 
 

● Locatiegegevens 
 

● Gegevens over je activiteiten op onze website 
 

● Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 

● Internetbrowser en apparaat type 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, gelieve dan contact met ons op te 
nemen via info(a)JK Verpakking.nl, opdat deze informatie kan worden verwijderd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ecotabs BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

https://www.ecotabsbv.com/
http://verpakking.nl/
http://verpakking.nl/


● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 
 

● Je offerte aanvraag in behandeling te nemen 
 

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 

● Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 

● Ecotabs BV analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te 
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je 
voorkeuren. 
 

● JK Verpakking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ecotabs BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ecotabs BV) tussen zit. 
Ecotabs BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Afterpay (Achteraf 
betalen) Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een 
gegevenscontrole (krediet-check) uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals 
omschreven in zijn privacy statement. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met 
AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar https://www.afterpay.nl 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

JK Verpakking bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: Klanten accounts 
voor commerciële doeleinden zoals een mailing of om je op de hoogte te brengen van 
bepaalde wijzigingen in ons aanbod. Bewaartermijn 2 jaar. Sollicitatie- / motivatiebrieven 
Bewaartermijn 4 tot 6 weken na eventuele afwijzing. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ecotabs BV deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van je gegevens. Ecotabs BV blijft verantwoordelijk voor deze 

https://www.afterpay.nl/
https://www.afterpay.nl/


verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ecotabs BV je persoonsgegevens aan andere derden. Dit 
doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming. 

Wij delen je persoonsgegevens met derden teneinde je bestelling bij je te kunnen afleveren. 
Hierbij kun je denken aan leveranciers die de bestelling rechtstreeks afleveren, UPS, Postnl 
en andere bodediensten. Ook moeten gegevens gedeeld worden met onze hostingprovider, 
de belastingdienst en onze accountant om onze administratie te kunnen voeren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ecotabs BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via info@ecotabsbc.com 

 


