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SCS Industrie – Componenten BV is een groothandel die een compleet assortiment aan A-merken voert. 
Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn sinds de oprichting in 1977 daarbij de belangrijkste uitgangspunten. 
Het assortiment van SCS Industrie – Componenten BV is onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Elektronica, 
Laad & Voedingstechniek en Verlichtingstechniek. 
 
SCS Industrie – Componenten BV hecht veel waarde aan uw privacybelangen. In deze verklaring wordt 
informatie verstrekt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of 
op een later moment aan ons toegezonden of overhandigde persoonsgegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking 
SCS Industrie – Componenten BV, statutair gevestigd te Zoetermeer aan de Cobaltstraat 19 2718 RM, 
staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27193799.  
 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via sales@scs.nl, +31(0)79 361 1171 of via ons 
contactformulier. 
 
Rechtsgronden 
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 

1. Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; 
2. Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de 

Verantwoordelijke rusten. 
 
Persoonsgegevens 
Wij verwerken de volgende gegevens: 

1. Handelsnaam; 
2. Voor- en achternaam; 
3. Vestigingsadres en postadres; 
4. Woonadres (alleen indien verzocht door onze opdrachtgever); 
5. KvK-nummer; 
6. Emailadres; 
7. Telefoonnummer; 
8. Social media accountnamen; 
9. Klantnummer, opdrachtnummer en factuurnummer; 
10. IP-adres; 
11. Indien u bij ons solliciteert: uw motivatiebrief of e-mail en de gegevens die u verstrekt in uw CV. 

 
Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens 
SCS Industrie – Componenten BV verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze 
diensten, omdat er een overeenkomst is met u of uw organisatie of de organisatie waar u werkzaamheden 
voor verricht, of omdat u anderszins gegevens aan ons heeft verstrekt. Dit kan tijdens een gesprek, via 
email, telefoon, via de servers van onze opdrachtgevers, het online contactformulier op onze website, 
informatie verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of uw social media kanalen. 
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Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de 
volgende doeleinden: 

1. Uitvoering van de overeenkomst 
- Voor het communiceren met de opdrachtgever via telefoon en email; 
- Voor het uitbrengen van een offerte; 
- Voor het versturen van zendingen; 
- Voor het maken en versturen van facturen. 

2. Reageren op uw vraag/verzoek 
Als u contact met ons opgenomen heeft via telefoon, email, het online contactformulier, 
whatsapp of social media. 

3. Bezoek website 
Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken. 

4. Versturen attentie 
Om met de feestdagen per post een kleine attentie te kunnen versturen. 

5. Reviews 
Om review te kunnen delen op onze social media kanalen en onze website. Reviews worden alleen 
met toestemming gedeeld. 

6. Support diensten 
Om extra services (per mail) aan te kunnen bieden die verband houden met de gesloten 
overeenkomst. 

 
Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle 
gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken. 
 
Bewaartermijnen 
De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaren opgeslagen. 
 
Delen met derden 
SCS Industrie – Componenten BV verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens 
worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u 
met ons hebt gesloten. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken, hebben wij een 
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij 
deze goed beveiligen. 
 
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruikt maakt van een server in de Verenigde 
Staten. 
 
Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen 
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten 
verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het 
geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. 
Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de 
toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u 
gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur uw verzoek dan per email naar sales@scs.nl of vul 
ons contactformulier in. 
Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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Dataportabiliteit 
Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen 
aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd. 
 
Beveiliging 
Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen 
genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het 
versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van sterke 
wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up en een goede anti virusscanner op onze 
computers zijn voorbeelden van deze maatregelen. 

Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden 
misbruikt, stuurt u dan een email naar sales@scs.nl of vul ons contactformulier in. 
 
Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat 
bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of 
tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is 
opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website. 
 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met een cookiemelding. 
Zodra u op ‘Accepteren’ drukt, geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken. 
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