
Ed Controls privacy- & cookieverklaring 
 
Laatst aangepast op 27-06-2022  
 

Deze privacy- en cookieverklaring is gecontroleerd en gecertificeerd door Privacy Verified B.V. in 
samenwerking met Stichting Certificering. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste 
punten van de verklaring, maar ook de volledige details. 

 

https://www.privacyverified.nl/


 

Privacy & cookies – In detail 
 

 Wie zijn wij 

 
Wij zijn Ed Controls, een applicatie van Dutchview information technology B.V. (hierna: 
Dutchview). Ed Controls is een projectmanagementapplicatie (SaaS-oplossing) van 
Dutchview, die beschikbaar wordt gesteld aan klantorganisaties voor management en 
communicatie in projecten in de bouwsector. Bij het verwerken van jouw gegevens, is onze 
juridische rol de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Als wij gegevens voor onze eigen 
klanten verwerken, dan zijn wij verwerker. Deze privacy- en cookieverklaring ziet niet op 
deze verwerkingen. Mocht je daar wel vragen over hebben, neem dan contact op met de 
desbetreffende organisatie waar wij voor werken.  
 
Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen met onze 
Functionaris Gegevensbescherming via info@edcontrols.com.   
 
Onze contactgegevens zijn: 
Dutchview information technology B.V. 
Achter de Muren-Zandpoort 10 
7411 GE Deventer 
Nederland 
KvK-nummer: 53977599   

 

  Welke gegevens verzamelen wij 

 

 Contactgegevens: gegevens om contact met jou op te nemen. 
Bijvoorbeeld: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en (email) adres. 

 

 Financiële gegevens: gegevens die betaling mogelijk maken. 
Bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, creditcardnummer en informatie over inkomen. 

 

 Locatie gegevens: gegevens over jouw locatie, gedeeld door jouw mobiele apparaat 
met jouw toestemming. 
Bijvoorbeeld: gps-coördinaten. 

 

 Klik- en gedragsgegevens: gegevens over hoe onze dienst, website of app door jou 
gebruikt wordt. 
Bijvoorbeeld: bezochte pagina’s, duur van bezoek, klikgedrag, cookies en andere analytische data. 

 

 Gebruiker gegenereerde inhoud: gegevens die je tijdens het gebruik van onze dienst 
aanmaakt. 
Bijvoorbeeld: antwoorden op enquêtes en feedback. 

 
 
  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_nl
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_nl
mailto:info@edcontrols.com


  Hoe en waarom wij gegevens verzamelen  

Doel Categorieën gegevens  Juridische 
grondslag 

Hoe lang we het 
bewaren 

Beheren van onze 
website 

Wanneer je onze website 
bezoekt, verzamelen wij 
technische informatie en 
informatie over hoe jij onze 
website gebruikt. 

• Klik- en 
gedragsgegevens 

 

• Jouw 
toestemming 

• Ons 
gerechtvaardigd 
belang 

Zie 
bewaartermijnen 
onder ‘hoe wij 
cookies 
gebruiken’ 

Aanmaken van een 
account 
Wanneer je een account bij 
ons aanmaakt, geef je 
informatie over jezelf. 

• Contactgegevens 

• Financiële gegevens 
 

• Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Tot maximaal 2 
jaar nadat er voor 
het laatst gebruik 
is gemaakt van 
het account 

Verwerken van jouw 
demo aanvraag 
Wanneer je gratis een demo 
aanvraagt via onze website, 
verwerken wij jouw 
persoonsgegevens om aan 
dit verzoek te kunnen 
voldoen. 

• Contactgegevens  
 
 

• Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Tot maximaal 6 
maanden na het 
geven van de 
demo 

Beheren en verbeteren 
van onze website en app 
Wanneer je onze website of 
app bezoekt en gebruik 
maakt van onze dienst, 
verzamelen wij (technische) 
informatie over hoe jij onze 
website gebruikt en hoe wij 
onze website kunnen 
verbeteren. Zo kunnen wij 
jou de best mogelijke 
ervaring bieden door 
bijvoorbeeld 
gepersonaliseerde 
advertenties (van onszelf en 
derden) te tonen. Voor zover 
mogelijk gebruiken wij 
volledig geaggregeerde 
data. 

• Klik- en 
gedragsgegevens 

• Gebruiker gegenereerde 
inhoud 

• Locatiegegevens 
 

• Ons 
gerechtvaardigd 
belang 

• Jouw 
toestemming 

Tot maximaal 2 
jaar 

Marketing  
Wanneer je je aanmeldt voor 
de nieuwsbrief om updates 
en aanbiedingen te 
ontvangen.  

• Klik- en 
gedragsgegevens 

• Contactgegevens 

• Gebruiker gegenereerde 
inhoud 

• Ons 
gerechtvaardigd 
belang 

• Jouw 
toestemming 

Totdat je je weer 
afmeldt voor de 
commerciële 
berichtgeving 



Afhandelen van 
contactverzoeken 
Wanneer je contact met ons 
opneemt per telefoon, via e-
mail of ons contactformulier, 
geef je ons informatie over 
jezelf en jouw vraag. 

• Contactgegevens 

• Gebruiker gegenereerde 
inhoud 

• Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

• Jouw 
toestemming 

Tot maximaal 2 
jaar na het 
laatste contact 

 

 

  Hoe houden we jouw gegevens veilig? 

 
 

Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te houden. Wij nemen, bijvoorbeeld, de 
volgende maatregelen: 
 

• Encryptie: gegevens zijn extra beveiligd tijdens verzending en opslag.  
 

• Twee-factor authenticatie: toegang tot gegevens is enkel mogelijk na een dubbele 
authenticatie. 
 

• Strikte autorisaties: enkel de hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot de 
gegevens en mogen deze verwerken.  
 

• Logging: wij houden bij wie en wanneer er toegang tot de gegevens heeft gehad. 
 
 

  Jouw privacy rechten 

 
 

Wil jij een van jouw rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via: 
info@dutchview.com.  

 

 Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou 
verwerken.   

 

 Recht op rectificatie: je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens 
die wij van jou verwerken te corrigeren. 

 

 Recht op verwijdering: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten 
verwijderen. 

 

 Recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen heb je het recht ons te 
verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. 
Dit betekent dat wij minder persoonsgegevens van jou zullen verwerken. 

 

mailto:info@dutchview.com


 Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de 
persoonsgegevens die wij van jou verwerken.  

 

 Recht om toestemming in te trekken: je kunt eenvoudig jouw gegeven toestemming 
voor bepaalde verwerkingen weer intrekken.  

 

 Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om een kopie van jouw gegevens op te 
vragen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere dienstverlener. Als je dit aan 
ons vraagt, en het technisch gezien mogelijk is, zullen we de gegevens rechtstreeks 
naar de andere dienst doorsturen.  

 

 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: als je niet tevreden bent met 
de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laat het ons dan vooral 
eerst weten, zodat wij de kans hebben om jouw zorgen weg te nemen. Als dit niet ons 
lukt, of wanneer je dit niet wilt, heb je altijd het recht om contact op te nemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.  

 
 

  Derde partijen die ook jouw gegevens verwerken 

 

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, delen wij uw persoonsgegevens met 
andere bedrijven of instellingen. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst 
gesloten om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met 
deze privacy- en cookieverklaring. 
 
Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EU, 
nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat wij de vereiste standaard contractuele clausules 
met hen overeenkomen. 
 

Dienstverlener Categorieën gegevens 
verzameld/gedeeld 

Doel Plaats van 
verwerking 

IT-leveranciers en -
dienstverleners 
Privacyverklaring Google 
Privacyverklaring LinkedIn 
Privacyverklaring 
Facebook 

• Klik- en 
gedragsgegevens 

• Locatiegegevens 
 

Het beheren van onze 
website 
Opslaan van 
(persoons)gegevens 
Het verbeteren van 
onze (online) 
dienstverlening 

EU en VS 

Marketingbedrijven 
Privacyverklaring Gardiner 
Richardson 
Privacyverklaring Route 

• Klik- en 
gedragsgegevens 

 

Het verbeteren van 
onze (online) 
dienstverlening 
Het verzenden van 
onze nieuwsbrief 

EU en VS 

Betalingsdienstverleners 
Privacyverklaring Mollie 

• Contactgegevens 

• Financiële gegevens 

Het uitvoeren van 
betalingen 

EU en VS 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/
https://gardiner-richardson.com/
https://gardiner-richardson.com/
https://www.route-marketing.com/
https://www.mollie.com/nl/privacy


Soms moeten wij ook gegevens delen omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld, 
als de politie informatie vordert vanwege een strafbaar feit).  

 

  Hoe wij cookies gebruiken 

 

Op onze website gebruiken wij (en derde partijen) 3 soorten cookies: 
 

• Functionele cookies: noodzakelijke cookies die het mogelijk maken onze website 
efficiënt te gebruiken. Wij hebben geen toestemming van jou nodig voor deze 
cookies.   
 

• Analytische cookies: cookies die analyseren hoe onze website door bezoekers 
wordt gebruikt. Wij moeten in bepaalde gevallen jouw toestemming vragen voor deze 
cookies. 
 

• Tracking cookies: cookies die worden gebruikt om onze website zoveel mogelijk te 
personaliseren (en advertenties op andere websites), gebaseerd op jouw 
voorkeuren. Wij vragen altijd jouw toestemming voor deze cookies.   

 

 

Je kunt het plaatsen van analytische en tracking cookies accepteren of weigeren 
middels onze cookiebanner. 
 
Je kunt ook altijd jouw toestemming weer intrekken.  

 

Organisatie Naam cookie Type 
cookie 

Doel 
 

Hoe lang 
wij het 
bewaren 

Google LLC 
Privacyverklaring 

CONSENT rc::a en rc::c Functioneel 
 

Onze website zo 
efficiënt mogelijk maken. 

Maximaal 2 
jaar, oneindig 
en sessie 

LinkedIn 
Privacyverklaring 

Li_gc Functioneel Het analyseren en 
optimaliseren van het 
gebruik van onze 
website. 

Maximaal 2 
jaar 

Google LLC 
Privacyverklaring 

Google Analytics Analytisch Het analyseren en 
verbeteren van het 
gebruik van onze 
website. 

Maximaal 2 
jaar en 24 uur 

LinkedIn 
Privacyverklaring 

AnalyticsSyncHistory Analytisch Het analyseren en het 
verbeteren van het 
gebruik van onze 
website. 

Maximaal 29 
dagen 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy


Meta Platforms 
Inc.  
Privacyverklaring 

_fbp en fr Tracking Het zo veel mogelijk 
personaliseren van onze 
website (en advertenties 
op andere websites) op 
basis van uw 
voorkeuren. 

Maximaal 3 
maanden 

Google LLC 
Privacyverklaring 

Ads/ga-audiences Tracking Het zoveel mogelijk 
personaliseren van onze 
website (en advertenties 
op andere websites) op 
basis van uw 
voorkeuren. 

Sessie 

LinkedIn 
Privacyverklaring 

Bcookie, bscookie, Lang, Lidc 
en UserMatchHistory 
 
 

Tracking Het zoveel mogelijk 
personaliseren van onze 
website (en advertenties 
op andere websites) op 
basis van uw 
voorkeuren.  

Maximaal 2 
jaar 

YouTube LLC 
Privacyverklaring 

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt. 
innertube:,:nextld, 
yt.innertube::requests, 
Ytidb::LAST_RESULT_ENTRY-
KEY, yt-remote-cast-available, 
yt-remote-cast-installed, yt-
remote-connected-devices, yt-
remote-device-id, yt-remote-
fast-check-period, yt-remote-
session-app en yt-remote-
session-name 

Tracking  Het zoveel mogelijk 
personaliseren van onze 
website (en advertenties 
op andere websites) op 
basis van uw 
voorkeuren 

Maximaal 179 
dagen, 
sessie, en 
oneindig 

 
 

  Wijzigen van deze verklaring 

 

Wij hebben het recht wijzigingen door te voeren op deze privacy- en cookieverklaring.  
 
De laatste versie van deze verklaring is altijd beschikbaar op onze website (en wij zullen jou 
vooraf via e-mail op hoogte brengen indien er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd). 

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
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