WEBSITE EN PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN VAN
WATTS WATER TECHNOLOGIES

Watts EMEA Holding B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen ("Watts Water", "we/wij" of
"ons/onze") respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy serieus. Wij zullen
ons inspannen om alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken
van onze diensten, te beschermen en zorgvuldig te bewaren. Het doel van deze Privacyverklaring
is om duidelijk te maken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, welke inspanningen wij
verrichten om uw persoonsgegevens te beschermen, welke rechten en opties u hebt om
zeggenschap te houden over uw gegevens en hoe uw privacy wordt beschermd. Deze
Privacyverklaring bevat informatie over:


Welke persoonsgegevens Watts Water verzamelt en gebruikt;



Hoe Watts Water persoonsgegevens gebruikt;



Met welke partijen Watts Water persoonsgegevens deelt;



Hoe Watts Water persoonsgegevens internationaal doorgeeft;



Hoe Watts Water persoonsgegevens beschermt en opslaat;



Hoe u uw rechten kunt uitoefenen;



Links naar andere websites;



Hoe u contact kunt opnemen met Watts Water; en



Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij adviseren u deze Privacyverklaring regelmatig zorgvuldig door te lezen en te raadplegen als u
gebruik maakt van onze website en diensten.
WELKE PERSOONSGEGEVENS WATTS WATER VERZAMELT EN GEBRUIKT
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u direct of in combinatie met andere
gegevens kunt worden geïdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten, persoonsgegevens die we automatisch
verzamelen en persoonsgegevens die we verzamelen uit andere bronnen.
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:


Contactgegevens en gegevens inzake projecten en diensten, zoals (bedrijfs-)naam,
adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u vrijwillig
aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert, of
wanneer u een order voor een product of dienst bij ons plaatst;
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Automatische verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, soort browser en
besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. Wij verzamelen en genereren
ook gegevens op basis van uw gebruik van de website van Watts Water
(www.wattswater.eu), zoals de pagina's die u hebt bezocht en de pagina’s die u vóór en na
uw bezoek aan de website van Watts Water bezoekt. Wij verzamelen deze gegevens door
het plaatsen van functionele en essentiële cookies.

U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt. In sommige gevallen hebben we echter meer
gegevens van u nodig om aan een verzoek te kunnen voldoen, zoals uw telefoonnummer. In dat
geval zullen wij u daarover afzonderlijk informeren. Door het niet verstrekken van deze gegevens
is het mogelijk dat wij uw vraag of verzoek (gedeeltelijk) niet kunnen verwerken of dat u geen
gebruik kunt maken van onze diensten.
Persoonsgegevens die wij verkrijgen uit andere bronnen
Wij maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Zo
raadplegen we de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van contractpartijen te
verzamelen.
HOE WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT
Watts Water gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Aanbieden van onze diensten: wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij u onze
diensten kunnen aanbieden. Wij doen dat op grond van de uitvoering van onze
overeenkomst met u;



Communicatie: wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren,
bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een recht wilt uitoefenen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld
wanneer we u willen informeren over onze producten en diensten, of over wijzigingen in
onze diensten of algemene voorwaarden. Wij hebben een gerechtvaardigd bedrijfsbelang
bij de communicatie met u en de afhandeling van uw vragen en verzoeken;



Verbetering van onze website en diensten: wij analyseren informatie over de manier
waarop u onze website en diensten gebruikt om de gebruikerservaring voor alle
bezoekers van onze website te verbeteren. Deze informatie bevat zowel onderzoeks- als
statistische gegevens. Wij hebben een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij het analyseren
van deze informatie, bijvoorbeeld om problemen met onze website te kunnen oplossen;



Uitoefening van onze rechten en nakomen van onze verplichtingen: wij gebruiken uw
persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen (zoals onze fiscale
verplichtingen) te voldoen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om fraude of andere
illegale of ongewenste activiteiten te voorkomen en te onderzoeken. Wij kunnen uw
persoonsgegevens ook gebruiken om onze rechten of de rechten van derden te
beschermen of uit te oefenen. Wij hebben daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij;



Anonimisering: wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren om ervoor te zorgen dat
wij of derden u niet langer kunnen identificeren. Zo kunnen wij onze productontwikkeling
coördineren door statistieken te ontwikkelen op basis van geanonimiseerde gegevens.
Wij hebben daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij.
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persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en wij verzoeken minderjarigen dan ook
ons geen persoonsgegevens te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en
diensten.
MET WELKE PARTIJEN WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS DEELT
Watts Water behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens
zijn uitsluitend beschikbaar voor werknemers van Watts Water voor zover dit nodig is voor onze
dienstverlening of wanneer we daar een rechtsgrond voor hebben.
Watts Water deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden die Watts Water vertrouwt. Dit zijn
onze:


Groepsmaatschappijen: Watts Water maakt deel uit van Watts Water Technologies Inc.
Voor interne rapportages en beveiliging en om onze dienstverlening te optimaliseren, delen
we bepaalde persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen;



Dienstverleners: wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat
relevant is. Bijvoorbeeld voor het innen van betalingen, het onderzoeken en voorkomen
van fraude, het distribueren van marketingberichten, het tonen van gepersonaliseerde
advertenties, het optimaliseren van onze diensten of het analyseren van gegevens;



Autoriteiten: wij delen uw persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat relevant is.
Bijvoorbeeld met toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken en overheidsinstanties, voor
zover dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om strafbare feiten en
fraude te vervolgen. Wij kunnen persoonsgegevens tevens aan autoriteiten doorgeven om
de rechten en eigendommen van ons of die van derden te beschermen;



Professionele adviseurs: wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele
adviseurs voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld met onze advocaten wanneer we
juridisch advies nodig hebben.

HOE WATTS WATER PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEEFT
Watts Water verstrekt uw persoonsgegevens aan derden die zich buiten de EU bevinden.
Bijvoorbeeld aan ons hoofdkantoor Watts Water Technologies Inc. in de V.S. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens uitsluitend aan ontvangers die uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen
en die passende bescherming bieden in overeenstemming met Europese normen, zodat uw
persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd (bijvoorbeeld door het sluiten van door
de Europese Commissie goedgekeurde EU-modelcontracten voor de internationale doorgifte van
persoonsgegevens).
Als u vragen hebt over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens of de passende
waarborgen die Watts Water heeft doorgevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u
een e-mail sturen aan de VP Legal & Compliance EMEA op tom.haitsma@wattswater.com.
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Watts Water heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om
uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn erop gericht de voortdurende
integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door
uitsluitend bevoegde werknemers toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij evalueren en
actualiseren deze maatregelen regelmatig. Geen informatiesysteem is echter 100% veilig, zodat
wij de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet kunnen garanderen.
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze relatie, tenzij de wet een kortere
bewaartermijn voorschrijft of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor die
gegevens zijn verkregen. Zodra onze relatie met u is beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens
bewaren gedurende de periode waarin wij:


aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van wettelijke bewaartermijnen, kunnen
voldoen;



juridische claims kunnen onderzoeken of ons daartegen kunnen verdedigen;



uw vragen, verzoeken of klachten kunnen afhandelen; en



een register kunnen bijhouden voor analyse- en controledoeleinden.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN
Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u recht op toegang tot of wijziging van uw
persoonsgegevens, en hebt u het recht ze te laten verwijderen, beperken of overdragen. Ook mag
u, afhankelijk van waar u zich bevindt, de verwerking door Watts Water van uw persoonsgegevens
beperken of daar bezwaar tegen maken. Zo kunt u bezwaar maken tegen ons gebruik van uw
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw persoonsgegevens, mag u die
toestemming te allen tijde intrekken.
Om uw privacy en de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen,
vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek, waarop uw
naam zichtbaar is en waarbij de overige gegevens onleesbaar zijn gemaakt.
Indien u vragen of klachten hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door middel van een e-mail aan
de VP Legal & Compliance EMEA op tom.haitsma@wattswater.com. Wij zullen ons inspannen om
uw vragen en klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien u van mening bent dat wij u niet
hebben kunnen helpen met uw klacht, kunt u een klacht indienen bij uw lokale EU autoriteit
gegevensbescherming.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze website bevat diverse links naar andere websites. Watts Water is niet verantwoordelijk voor
de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens behandelen. Wij adviseren u de
privacyverklaring van die derden door te lezen wanneer u hun website bezoekt teneinde te
begrijpen hoe die derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
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HOE U CONTACT KUNT OPNEMEN MET WATTS WATER
Indien u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten hebt over deze Privacyverklaring of de
manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door middel
van een e-mail aan de VP Legal & Compliance EMEA op tom.haitsma@wattswater.com of via ons
postadres Strawinskylaan 3099, 1077 ZX Amsterdam.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Onderstaande datum geeft
aan wanneer de meest recente wijzigingen zijn aangebracht. Wij adviseren u om deze
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u zich bewust bent van eventuele wijzigingen.
Wij zullen redelijke maatregelen treffen om u te informeren over wijzigingen die substantiële
gevolgen zullen hebben voor uw rechten.
Laatstelijk bijgewerkt: januari 2019

