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1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS 

 
1.1 Identiteit 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018 en heeft betrekking op Cursor Engineering. 
Deze identiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven wordt in deze 
verklaring 
 
1.2 Contactgegevens 
 
De identiteit is gevestigd in Nederland aan de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 36, 7316 BK  Apeldoorn. 
E-mail adres: info@cursorengineering.nl 
URL:  https://www.cursorengineering.nl (beveiligd) 
De identiteit heeft geen vertegenwoordigers in de EU. 
  

 

2 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

 
Cursor Engineering verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikt maakt van onze apparatuur, onze 
software en/of omdat u deze gegevens uit eigen beweging aan ons verstrekt. Cursor Engineering vraagt geen 
expliciete toestemming, maar verkrijgt van betrokken noodzakelijke gegevens, uit eigen beweging aan ons 
verstrekt, om de in §3.1 te noemen doelen te kunnen uitvoeren. 
 
 
2.1 Overzicht 
 

Hieronder vindt u een overzicht van noodzakelijke persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover deze aan 
ons worden verstrekt waarmee feitelijke toestemming wordt verleend, bv. per e-mail: 
 

• voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam  
• adresgegevens 
• telefoonnummer(s) 
• e-mail adres(sen) 
• aangeschafte apparatuur met serienummer en aanschafdatum 

 
 
2.2 Afgeleid 
 

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen achterhalen uit door u verstrekte 
gegeven, denk hierbij aan o.a.: voornaam, briefpapier en betalingen.  
 

• geslacht (uit voornaam) 
• titulatuur 
• functie 
• BTW nummer 
• bankrekeningnummer 
• BSN (uit BTW nummer) 
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3 DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN 

 
3.1 Doel 
 

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover deze aan ons worden 
verstrekt, bv. per e-mail: 
 
Cursor Engineering verwerkt uw persoonsgegevens met navolgende oogmerken: 
 

• opstellen en verstrekken van productinformatie 
• opstellen en verzenden van offertes 
• het kunnen leveren van onze producten 
• opstellen en verzenden van facturen 
• het controleren van betalingen 
• het kunnen onderhouden van contacten 
• het organiseren van garantie, reparatie en service 

 
 
3.2 Verplichting 
 

De onder §2.1 verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen uitvoeren; bij het niet 
verstrekken van deze gegevens kunnen de doelen zoals beschreven in §3.1 niet worden gerealiseerd. 
 
 
 

4 RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

 
4.1 Algemeen 
 

De betrokkene wordt het recht gegeven om, na een verzoek per e-mail, de door Cursor Engineering verwerkte 
gegevens:  
 

• in te zien  
• aan te vullen of te rectificeren 
• voor zover mogelijk te beperken 
• te verwijderen 
 
 

4.2 Verificatie 
 
Gezien het feit dat de verwerkte gegevens zeer beperkt (algemeen) zijn beschouwen wij een te verifiëren en bij 
ons bekend e-mail adres als voldoende om de rechten te doen gelden.  
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5 OVERIGE HANDELINGEN 

 
5.1 Geautomatiseerde besluitvorming 
 

Cursor Engineering neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens: niet op haar website 
en niet in haar software.  
 
 
5.2 Derden 
 
Cursor Engineering verstrekt of deelt geen gegevens aan/met derden, anders dan m.b.t. de wettelijke 
verplichting tot bv. boekhouden of het onverhoopt nemen van invorderingsmaatregelen (incasso).  
Cursor Engineering neemt geen besluiten over betrokkene door gebruik te maken van derden anders dan 
instituties als de Kamer van Koophandel, incassobureaus e.d.. 
 
 
5.3 Bewaartermijn 
 
Cursor Engineering bewaart de gegevens voor onbepaald tijd. De zeer beperkte gegevens worden verwijderd 
zodra de betrokkene ons verzoekt geen betrokkene meer te willen zijn en al onze services, garanties, 
reparaties, updates etc. niet meer wenst te ontvangen. Na (elektronische) verwijdering zal, gezien de verplichte 
bewaartijd m.b.t. o.a. Belastingen, een termijn van tenminste zeven jaren in acht moeten worden genomen 
alvorens fysieke verwijdering kan plaatsvinden. 
 
 
5.4 Veiligheid 
 
Cursor Engineering gebruikt een beveiligde website (https:// met slotje). 
Persoonsgegevens worden alleen lokaal opgeslagen op eigen servers. 
Indien u het vermoeden hebt dat uw gegevens via Cursor Engineering bij derden zijn aangetroffen verzoeken 
wij u ons daarover te informeren. 
 
 
5.5 Technologieën 
 
Cursor Engineering maakt geen gebruik van zgn. Cookies, anders dan die Cookies die onontbeerlijk zijn om de 
website toegankelijk (zichtbaar) te maken, de zogenoemde functionele Cookies. Cursor Engineering plaats dus 
geen Cookies op uw systeem die op enigerlei wijze uw bezoek kunnen traceren of analyseren. Wij hebben 
daarom op onze site geen verzoek aan u om Cookies te accepteren. De beschikbare software voor onze 
producten functioneren geheel zelfstandig en hebben dus geen interactie met enige website of het internet in 
het algemeen, anders dan daar waar de desbetreffende software wordt gedownload en dan alleen op dat 
moment. 
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