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Privacyverklaring van de Topcon Positioning Group  

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons en deze privacyverklaring (“Verklaring”) geeft belangrijke 

informatie over de wijze waarop Topcon (“Topcon” “wij” of “ons”) omgaat met persoonlijke informatie. Deze 
Verklaring beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen via onze websites, toepassingen, producten, software 

of dienst die met die websites, toepassingen, producten en/of software is gekoppeld en via onze verkoop- en 
marketingactiviteiten (gezamenlijk “onze “Diensten”) en het doel waarvoor we uw persoonlijke informatie 

verzamelen en verwerken (“verzamelen” of “verwerken”). 

Het voorwerp van gegevensbescherming is persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” of “persoonlijke 

informatie”), die alle informatie is die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon; hiertoe behoren bijvoorbeeld namen of identificatienummers. 

Topcon zet zich in om de toepasselijke privacyregelingen (“Toepasselijke wetgeving”) na te leven en we hebben de 

vereisten van deze Toepasselijke wetgeving in onze praktijken over het beheer van persoonsgegevens in onze 
dagelijkse activiteiten overgenomen.  De Toepasselijke wetgeving omvat, maar is niet beperkt tot de Europese 

Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de Federal Privacy Act 1988 van Australië, de Privacy 

Principles van Australië (“APP”), de Consumer Privacy Act van Californië (“CCPA”), de Data Protection Act 2018 van 

het Verenigd Koninkrijk (“UK DPA”) en de Personal Information Protection and Electronic Documents Act van Canada 
(“PIPEDA”) en in hoofdzaak soortgelijke toepasselijke provinciale wetgeving in Canada. 

Neem deze Verklaring aandachtig door en contacteer onze Functionaris voor 
gegevensbescherming (dpo@topcon.com) als u vragen heeft over onze privacypraktijken of uw persoonlijke 
informatiekeuzes. U kunt ook bijkomende informatie verkrijgen bij het Topcon Privacy Center via 
https://www.topconpositioning.com. 

Het is belangrijk dat u af en toe controleert of deze Verklaring is bijgewerkt. U kunt de huidige versie van deze 
Verklaring altijd inzien op onze website.  

Deze verklaring werd het laatst bijgewerkt op 9 december 2020. 

1. Welke informatie verzamelt Topcon over u?  

Topcon kan bepaalde persoonlijke informatie van u vragen en/of verzamelen telkens als u met ons communiceert, 
gebruik maakt van een Dienst, wanneer u persoonlijke informatie op onze website invoert of ons op een andere 
wijze persoonlijke informatie verstrekt waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz. alsook 
informatie met betrekking tot klantentevredenheidsenquêtes, koopgedrag van klanten, garantie-informatie en/of 
andere aankoopinformatie of andere informatie die u uit eigen beweging verstrekt. Topcon kan ook andere 
technische informatie verzamelen zoals uw IP-adres, MAC-adres, internetprovider, computerbesturingsplatform, 
webbrowser, geolocatie en andere soortgelijke informatie. We verzamelen ook persoonsgegevens zoals de naam, 
familienaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de relevante contactpersoon van uw bedrijf. Als u als 
particulier werkt, verzamelen we ook betalingsinformatie zoals bankgegevens en uw belastingidentificatie-/btw-
nummer. Topcon beperkt de verzameling van persoonlijke informatie tot wat nodig is voor de doelstellingen die het 
identificeert vóór het tijdstip waarop dergelijke informatie wordt verzameld. U bent geenszins verplicht om 
persoonlijke informatie aan Topcon te verstrekken. De informatie die Topcon echter van klanten krijgt, helpt ons de 
ervaring op de websites van Topcon te personaliseren en te verbeteren. Als u dergelijke informatie niet verstrekt, 
kunnen sommige functies van de websites van Topcon niet beschikbaar voor u zijn. 
 
Wanneer uw informatie die wij hebben verkregen aan de APP onderhevig is, kan u gerechtigd zijn om een 

pseudoniem te gebruiken wanneer u met onze Diensten communiceert. We verzamelen ook persoonlijke informatie 
van derden zoals onze partners, dienstverstrekkers en publiek beschikbare websites, om Diensten aan te bieden 

waarvan we denken dat ze van belang kunnen zijn en om ons te helpen om de juistheid van gegevens te handhaven 

en de Diensten te verstrekken en te verbeteren. 

https://www.thomsonreuters.com/en/privacy-statement.html#https://www.thomsonreuters.com/en/privacy-statement.html
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We verzamelen of gebruiken geen persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar op bewuste wijze en we 
doen dit niet in de toekomst zonder eerst verifieerbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd te krijgen. 
Ingeval een kind waarvan we weten dat het de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt ons individuele 
identificerende informatie verstuurt, zullen we deze informatie alleen gebruiken om direct aan het kind te 
antwoorden, de ouders om toestemming te vragen of de ouders hiervan in kennis te stellen. 

2. Naam en contactgegevens 

Topcon Positioning Systems Inc., een onderneming in Californië (7400 National Drive, Livermore, CA 94550 
Verenigde Staten), haar dochtervennootschappen (waaronder Topcon America Corporation) en gecontroleerde joint 
ventures (zie ondernemingslocaties op https://www.topconpositioning.com/) zijn de 
verwerkingsverantwoordelijke(n) van uw persoonsgegevens. Uw locatie en uw relatie met de Topcon-groep is 
essentieel om de relevante Topcon-entiteiten te identificeren die optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als 
verwerker van uw persoonlijke informatie. 

3. Hoe gaat Topcon om met uw persoonsgegevens? 

1. Topcon verzamelt, verkrijgt, gebruikt en verstrekt persoonlijke informatie op een passende wijze. 

2. Topcon stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens precies en up-to-date zijn. 

3. Topcon neemt de nodige en passende maatregelen om de persoonsgegevens te beheren waaronder het 
beschermen van de persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, lekken en schade. 

4. Topcon leeft zijn verplichtingen na onder de Toepasselijke wetgeving door de persoonsgegevens up-to-date 
te houden; door ze veilig op te slaan en te vernietigen; door geen buitensporige hoeveelheden gegevens te 

verzamelen of te bewaren; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang 

en bekendmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden ingevoerd om 
persoonsgegevens te beschermen. Bij het bepalen van de bewaartermijnen voor gegevens, houdt Topcon rekening 

met lokale wetgeving, contractuele verplichtingen, en de verwachtingen en vereisten van onze klanten. 

5. Topcon leeft voor hen de wetgeving, regelgeving en richtsnoeren na alsook de interne regels over 

persoonlijke informatie. 

6. Bij het sluiten van een contract met een derde over de verwerking van persoonsgegevens, zal Topcon deze 

enkel toevertrouwen aan een contractant die voldoet aan de vereisten op basis van de interne regels van Topcon. 
Topcon beheert dergelijke contractanten op een passende wijze. 

7. Topcon houdt zich op de hoogte van elke verandering van de Toepasselijke wetgeving. 

4.  Wat is het doel en de rechtsgrond van de verwerking van persoonlijke informatie? 

We verzamelen, gebruiken, verstrekken persoonlijke informatie, dragen die over en slaan die op wanneer dit nodig 
is om onze Diensten te verstrekken en voor onze operationele en zakelijke doeleinden zoals beschreven in deze 

Verklaring. 

Topcon zorgt ervoor dat het, bij de procedure van het verstrekken van zijn producten en diensten, alleen 

persoonsgegevens verkrijgt die nodig zijn om zijn activiteiten uit te voeren via de Topcon-bedrijfsentiteiten voor de 

gebruiksdoeleinden (zoals hieronder beschreven). 

Topcon kan uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden en rechtsgrondslag verwerken:  

Doel Aard van de verwerking Rechtsgrond/doel 

Verkoop van Diensten Verkoopprocedure en het beheren van contractuele 

relaties die met onze Diensten verband houden. 

Het verstrekken van Diensten 

en/of het uitvoeren van een 
contract 
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Gebruik van Diensten Uitvoering en gebruik van Diensten, planning, 

ontwikkeling, fabricage, installatie, ondersteuning, 
opleiding over en onderhoud van machines en 

apparatuur, het verschaffen en verdelen van 
informatie zoals informatie over Diensten, contact over 
garantie-, diensten- en verkoopproblemen. 

Het verstrekken van Diensten 

en/of uitvoering van een 
contract 

Marketing en 
communicatie 

Informatieve mededelingen en 
informatieverwerkingsdiensten, het adverteren en het 

houden van campagnes, tentoonstellingen en andere 
events om Producten te promoten en om op maat 

aangepaste inhoud te leveren en voor te stellen zoals 
nieuws, onderzoek, verslagen en zakelijke informatie 

en om uw ervaring met onze diensten te personaliseren 
en om brochures, materialen en stalen te verstrekken 

en te verdelen. 

Toestemming; uw rechtmatig 
belang en dat van Topcon om 

relevante 
marketingmededelingen te 

verzenden/te ontvangen.  

Marketingmededelingen 
toestaan om uit te schrijven 
voor ontvangst van directe 
marketingdoeleinden. Als u er 
om de een of andere reden 
niet in slaagt om u uit te 
schrijven, stuur dan een e-
mail naar Topcon via 
stopcontact@topcon.com ter 
uitschrijving. Merk op dat u 
zich in sommige landen moet 
inschrijven (opt-in) om deze 
mededelingen te ontvangen. 

Verbetering van onze 
website  

Het personaliseren van uw ervaring op onze websites; 
het selectief versturen van informatie naar u die u kan 

interesseren; wedstrijden en loterijen; 

marktonderzoek en online enquêtes; het automatisch 

opvolgen van statistische informatie om te bepalen op 
welke wijze de websites van Topcon worden gebruikt. 

Het verbeteren, onderhouden 
van websites. Het zo 

gemakkelijk en efficiënt 

mogelijk gebruik maken van 

de websites 

Verbetering van de 
Diensten  

 

Het uitvoeren van enquêtes over Diensten en analyses 
van de resultaten 

Het verbeteren, ontwikkelen, 
optimaliseren van Diensten 

en Diensten inzake 
gebruikerservaringen 

Naleving van 

voorschriften/wetgeving 

Het uitoefenen van rechten en het nakomen van 

verplichtingen bepaald en vereist door wet- en 
regelgeving, het verlenen van bijstand in een 

onderzoek in verband met elke juridische procedure 
om onze rechten en eigendom of de rechten of 

veiligheid van derden te beschermen, om deze 
Privacyverklaring te dwingen, of overeenkomsten met 

derden of voor het voorkomen van fraude of 
misdrijven. 

Naleven van wettelijke 

verplichtingen  

Sollicitatieprocedure  We verzamelen persoonlijke gegevens over 
sollicitanten in verband met onze sollicitatie-

Toestemming 

mailto:stopcontact@topcon.com
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/aanwervingsprocedure. In gevallen waar persoonlijke 

gegevens worden verzameld in verband met een 
specifieke vacante positie, slaan we de betrokken 

persoonsgegevens gedurende niet langer dan 30 dagen 
op na de datum waarop de betrokken vacante plaats 
niet langer beschikbaar is. In gevallen waar 

persoonsgegevens worden verzameld die niet specifiek 
met een vacante positie verband houden, slaan we de 

betreffende persoonsgegevens gedurende niet langer 

dan 180 dagen op. Ingeval we uw persoonlijke 

informatie langer in ons bestand willen bewaren dan 
nodig is om toekomstige geschikte 

tewerkstellingsmogelijkheden te overwegen bij ons, 
vragen we om uw toestemming. Deze kan, als ze wordt 

gegeven, op elk moment worden ingetrokken. 

 

5. Cookies en Analytics 

5.1. Cookies 

We slaan zogenaamde “cookies” op om u een volledig gamma aan functies aan te bieden en om het gebruik van 

onze website te vergemakkelijken. “Cookies” zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen met 

behulp van uw internetbrowser. Als u het gebruik van “cookies” niet wenst, kunt u de opslag van “cookies” op uw 
computer verhinderen door de passende instellingen in uw internetbrowser aan te maken. Merk op dat dit de 

functionaliteit en het gamma aan functies van onze aanbieding kan beperken. 

We gebruiken in het bijzonder de volgende cookies: 

Google Analytics - om het verkeer dat naar de site komt en de pagina bezoekt tijdens het bezoek op te volgen 

en te analyseren 

MixPanel - om bezoekersinteracties met de site anoniem te analyseren voor probleemoplossing en verbetering 
van het ontwerp 

Pardot - om door de gebruiker verstrekte contactinformatie vast te leggen om gevolg te geven aan verzoeken 
om productinformatie, follow-ups van dealers en verzoeken om testsoftware. 

Deze cookies kunnen u niet als een persoon identificeren. Het gebruik van cookies is in ieder geval gerechtvaardigd 
op basis van ons rechtmatig belang in een vraaggericht ontwerp, de statistische evaluatie van onze website en het 

feit dat uw rechtmatige belangen niet opwegen tegen artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

5.2. Google Analytics 

We gebruiken Google Tag Manager, diensten voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt 

"cookies", die tekstbestandjes zijn die op uw apparaat worden geplaatst om de website te helpen om uw gebruik 

van https://www.topconpositioning.com/ te analyseren. We gebruiken ook MixPanel (een geüpgraded versie van 

Google Analytics) om de acties op de website van eindgebruikers vast te leggen die gebruikersnamen op onze 
support-website hebben gecreëerd, https://www.topconpositioning.com/support. 

De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze Website (waaronder uw verkorte 

IP-adres) wordt door Google overgemaakt naar servers in de Verenigde Staten en wordt daar bewaard. Google zal 

deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten op te maken over 

websiteactiviteit voor websiteoperatoren en om andere diensten te verstrekken die verband houden met het 

https://www.topconpositioning.com/
https://www.topconpositioning.com/
https://www.topconpositioning.com/support
https://www.topconpositioning.com/support
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gebruik van onze site en diensten met betrekking tot gebruik van het internet. Google kan deze informatie ook aan 

derden doorgeven als dit is vereist door de wet of als derden deze gegevens namens Google verwerken. 

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over de wijze waarop Google uw informatie gebruikt: 

https://www.google.com/policies/privacy/  

U kunt Google analytics uitschakelen door gebruik te maken van een browser-add-on als u de websiteanalyses niet 

wenst. U kunt de add-on-browser hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt 

bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics. 

Google Analytics wordt gebruikt op basis van ons rechtmatige belang in een vraaggericht ontwerp, statistische 
evaluatie en het doeltreffend adverteren van onze website en het feit dat uw rechtmatige belangen niet tegen art. 6, 
lid 1, onder f), van de AVG opwegen. 

6.  Verwerking van gevoelige persoonsgegevens 

We verwerken geen gevoelige persoonsgegevens (bv. gezondheids- of religieuze gegevens) van u, tenzij we eerder 
uw schriftelijke toestemming hebben gekregen of wanneer dit op een andere wijze toegestaan of vereist wordt 
door de Toepasselijke wetgeving. 

7.  Het delen van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden gedeeld, of worden waarschijnlijk gedeeld met de volgende entiteiten: 

  

□  Onze bedrijvengroep en we hebben ervoor gezorgd dat de volledige Topcon-groep de Toepasselijke 
wetgeving naleeft, voor zover deze relevant is, en uw persoonlijke informatie alleen deelt met de Topcon-
groep als dit rechtmatig is, d.w.z. omdat er binnen de groep noodzakelijke overeenkomsten zijn ingevoerd 
of omdat dit interne administratieve doeleinden dient in welk geval we uw daarmee strijdige belangen in 
overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving daartegen zullen afwegen. 
  

□  Derde dienstverstrekkers die grondig werden geselecteerd op basis van hun naleving van de Toepasselijke 
wetgeving, voor zover ze relevant zijn en alleen om de diensten te verrichten die ze ons verstrekken, zoals 
software-, systeem- en platformsupport; diensten van direct marketing; cloudhostingdiensten; het plaatsen 
van advertenties; data-analyses; en het uitvoeren en leveren van bestellingen. Het is onze derde 
dienstverstrekkers niet toegestaan om persoonlijke informatie te delen of te gebruiken die we hen ter 
beschikking stellen voor een ander doel dan ons diensten te verschaffen. We sluiten de noodzakelijke 
juridische overeenkomsten met de derde dienstverstrekkers om uw persoonlijke informatie te beveiligen.  

□  Zakenpartners - Topcon kan persoonlijke informatie met zakenpartners delen om uw ervaring met Topcon 

te verbeteren en voor marketingdoeleinden van Topcon. Topcon kan niet-persoonsgebonden 

samengevoegde gegevens met derden delen over verkoop, klanten, bezoekers van de site en de met de site 

verband houdende informatie. We sluiten de noodzakelijke juridische overeenkomsten met onze 

zakenpartners om uw persoonlijke informatie te beveiligen.  

  

We verkopen uw persoonlijke informatie niet aan of met derden. 

8. Specifieke voorwaarden van de AVG, de UK DPA en de APP 

Uw rechten en uw persoonsgegevens op grond van de AVG, de UK DPA en de APP 

De AVG, de UK DPA en de APP kennen u bepaalde rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. Er zijn 
weliswaar verschillen met betrekking tot de AVG, de UK DPA en de APP, maar u heeft doorgaans de volgende 

rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Gelieve ons te contacteren op het desbetreffende contactadres dat in clausule 2 is aangegeven om een van de 

rechten hieronder te doen gelden. 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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Recht op toegang 

U heeft het recht om ons op elk moment toegang te vragen tot de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen 
in de mate van artikel 15 van de AVG, de UK DPA en de APP. 

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens 

U heeft het recht om van ons de onmiddellijke rectificatie van de persoonsgegevens die u betreffen te vragen, 

als deze onjuist zijn. 

Recht op wissing 

Op grond van de vereisten die zijn beschreven in artikel 17 van de AVG en de UK DPA, heeft u het recht om ons 

te vragen de persoonsgegevens die u betreffen te wissen. Deze vereisten voorzien in het bijzonder in een recht 
op wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden 
verzameld of anderszins werden verwerkt, de persoonsgegevens onwettig werden verwerkt, u bezwaar maakt 

tegen de verwerking of de persoonsgegevens moeten worden gewist om in overeenstemming te zijn met een 
wettelijke verplichting in de EU of de wetgeving van een lidstaat waaronder we vallen. Gelieve nr. 13 van deze 

Verklaring inzake gegevensbescherming te lezen wat de periode betreft waarvoor de persoonsgegevens zullen 

worden opgeslagen. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om ons te vragen om de verwerking te beperken overeenkomstig artikel 18 AVG en de UK 

DPA. Dit recht is in het bijzonder voorhanden wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist 
tussen wij en de gebruiker, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de 

persoonsgegevens te verifiëren, ingeval de betrokkene die een recht heeft om de gegevens te laten wissen zich 
verzet tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan, 

ingeval we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar ze toch 
vereist zijn voor de betrokkene voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een 
rechtsvordering, en als er nog steeds betwisting heerst over de vraag of een bezwaar tussen ons en de gebruiker 
op geslaagde wijze werd uitgeoefend. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, 

gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen volgens artikel 20 AVG en de UK DPA. 

Recht op bezwaar  

Krachtens art. 21 van de AVG en de UK DPA, heeft u het recht om op elk moment, op gronden die op uw 

persoonlijke toestand slaan, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u 

betreffen die is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. We zullen uw persoonsgegevens 

niet langer verwerken tenzij we dwingende rechtmatige gronden aantonen voor de verwerking die 

zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, de uitoefening of de 

onderbouwing van een rechtsvordering. 

Recht om een klacht in te dienen 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in de 
lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk als u meent dat de 

verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft de AVG of de UK DPA heeft geschonden. 

U vindt hier een lijst van alle Europese gegevensbeschermingsautoriteiten: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl 
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Voor het Verenigd Koninkrijk kunnen klachten worden ingediend bij de ICO - https://ico.org.uk/make-a-

complaint/ 

Voor zover de APP van toepassing is op uw persoonlijke gegevens die door Topcon worden verzameld: 

• kunt u Topcon op elk moment contacteren als u vragen of bezorgdheden heeft over deze Verklaring of 
over de wijze waarop met uw persoonlijke informatie werd omgesprongen. 

• kunt u een klacht over privacy indienen bij de desbetreffende privacyfunctionaris (zie clausule 2). 

• zal de privacyfunctionaris eerst uw klacht onderzoeken om te bepalen of er eenvoudige of onmiddellijke 

stappen mogelijk zijn die kunnen worden genomen om de klacht weg te nemen. We beantwoorden 
doorgaans uw klacht binnen de week. 

• als uw klacht diepgaander in overweging moet worden genomen of diepgaander moet worden 
onderzocht, bevestigen we de ontvangst van uw klacht binnen de week en streven we ernaar om ons 

onderzoek naar uw klacht onmiddellijk te voltooien. We kunnen u vragen om meer informatie te 
verstrekken over uw klacht en het door u gewenste daaraan gegeven gevolg. We zullen dan gewoonlijk 

de relevante feiten verzamelen, de relevante documenten zoeken en doornemen en met de betrokken 
personen spreken. 

• onderzoeken we een klacht en beantwoorden we deze in de meeste gevallen binnen 30 dagen vanaf de 

ontvangst van de klacht. Als de aangelegenheid complexer is, of ons onderzoek meer tijd in beslag kan 

nemen, laten we u dit weten. 

• als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, of als u meent dat Topcon een inbreuk kan 

hebben gepleegd op de APP, de UK DPA of de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit. 

• U kunt hier contactinformatie voor het kantoor van de Australische Information Commissioner vinden: 

https://www.oaic.gov.au/  

 

9. Specifieke voorwaarden voor Canada (uitsluitend voor inwoners van Canada) 

Opt-in-toestemming om elektronische berichten te ontvangen 

We kunnen u op grond van uw uitdrukkelijke opt-in-toestemming, informatie versturen over producten of 

diensten die u kunnen interesseren, waaronder informatie over de huidige activiteiten, algemene aankondigingen, 
aangekondigde producten en diensten, veranderingen aan onze producten of diensten en aangekondigde events. 

Deze mededelingen kunnen u op diverse manieren bereiken, waaronder per e-mail, per sms of door een andere 
vorm van elektronisch bericht en via de Diensten. Als u zich inschrijft om informatie over producten of diensten te 

ontvangen die u kunnen interesseren, zullen we hiervoor uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, 
verzamelen en gebruiken. 

U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke informatie intrekken door ons te contacteren op 
dpo@topcon.com. 

U kunt zich ook uitschrijven (opt-out) voor het ontvangen van elektronische berichten op uw elektronisch adres 
door gebruik te maken van het uitschrijvingsmechanisme dat in elk elektronisch bericht dat we u sturen is 
opgenomen. Zelfs als u zich uitschrijft voor het ontvangen van marketingmededelingen, kunnen we bepaalde 
dienstmededelingen, zoals bevestigingen of aankondigingen inzake beveiliging, per e-mail, via de Diensten, per 

sms of via een andere vorm van communicatie versturen. 

Als u ons een e-mail verstuurt, of ons feedback geeft via de Diensten, verzamelen we uw e-mailadres en de 

volledige inhoud van uw e-mail, waaronder de bijgevoegde bestanden en de andere informatie die u verstrekt. 

We kunnen ook uw volledige naam en uw e-mailadres gebruiken en weergeven wanneer u via de Diensten een e-

mail-kennisgeving naar een vriend verstuurt (zoals in een uitnodiging). 

https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://www.oaic.gov.au/
mailto:dpo@topcon.com
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Bijkomende bescherming van persoonlijke informatie 

De enige werknemers die toegang tot uw persoonlijke informatie krijgen, zijn die werknemers welke die 

informatie nodig hebben voor hun activiteiten op een “need-to-know”-basis, of die taken hebben waarvoor men 

die informatie redelijkerwijs nodig heeft. 

Recht op inzage in en correctie van persoonlijke informatie 

U heeft het recht om ons te vragen om inzage in en correctie van de persoonsgegevens die u betreffen voor zover 

hierin wordt voorzien door PIPEDA en in hoofdzaak vergelijkbare provinciale Toepasselijke wetgeving. Om de 
verzoekprocedure te starten stuurt u een e-mail naar dpo@topcon.com waarin u aangeeft dat u een verzoek wil 

doen. 

We kunnen u verzoeken om voldoende identificatie te verstrekken zodat we inzage in het bestaan, het gebruik of 

het verstrekken van uw persoonlijke informatie of elke correctie hiervan mogelijk kunnen maken. Alle dergelijke 
identificatie-informatie zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. We proberen om aan elk schriftelijk verzoek 
gevolg te geven binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dat verzoek. Als we niet op uw verzoek kunnen ingaan 
binnen deze termijn brengen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Er kan een redelijke administratieve 

vergoeding worden aangerekend om de informatie te verstrekken. De geschatte kostprijs van de administratieve 
vergoeding zal aan de persoon worden meegedeeld voordat de informatie wordt verstrekt. 

Grensoverschrijdende doorgiftes van persoonlijke informatie 

Merk op dat we de informatie, waaronder persoonlijke informatie, aan een rechtsgebied kunnen doorgeven dat 
niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming heeft als Canada, zoals we verder in clausule 10 hieronder 
beschrijven. Deze informatie kan toegankelijk worden gemaakt voor rechtbanken, rechtshandhavings- en 
nationale autoriteiten in de rechtsgebieden waar ze is opgeslagen. Als u niet wilt dat uw informatie buiten Canada 
wordt doorgegeven of opgeslagen, mag u ons geen persoonlijke informatie geven. 

10. Grensoverschrijdende doorgifte van gegevens en opslag van uw persoonsgegevens 

Topcon is een wereldwijde organisatie, en uw persoonlijke informatie kan, of kan waarschijnlijk buiten uw eigen land 

opgeslagen en verwerkt worden. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen 

op elke plaats waar de gegevens zich bevinden volgens deze Verklaring en volgens de voorschriften van het 

toepasselijke recht worden verwerkt. Ongeacht de locatie wordt er bij Topcon met persoonsgegevens omgegaan op 

de wijze die in deze Verklaring wordt beschreven. 

Topcon heeft netwerken, databases, servers, systemen, support- en helpdesks in zijn kantoren overal ter wereld. We 

werken samen met derden zoals cloudhostingdiensten, leveranciers en overal ter wereld gevestigde bedrijven die 

technologische ondersteuning verlenen om aan de behoeften van onze activiteiten, medewerkers en klanten te 

voldoen. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt verwerkt, 
beveiligd en doorgegeven overeenkomstig het toepasselijke recht. In sommige gevallen is het mogelijk dat we uw 

persoonlijke informatie binnen Topcon of aan derden moeten verstrekken of doorgeven in gebieden buiten uw eigen 
land. De gebieden waar deze ontvangers gevestigd zijn zullen af en toe variëren, maar hiertoe kunnen de Verenigde 

Staten van Amerika, Canada, Japan, Nederland, Duitsland, België Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, 

Ierland, Portugal, Australië en andere landen behoren waar Topcon aanwezig is of met aannemers werkt. 

Wanneer we persoonlijke informatie vanuit de Europese Economische Ruimte of Canada naar andere landen 

doorgeven waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensprivacybescherming biedt als in uw 
eigen land, nemen we maatregelen om een passend niveau van gegevensprivacybescherming te geven. Uw rechten 

en uw bescherming blijven met andere woorden bij uw persoonlijke informatie. We gebruiken bijvoorbeeld 
goedgekeurde contractuele clausules, meerpartijenovereenkomsten inzake de doorgifte van gegevens, 

overeenkomsten binnen de groep, en andere maatregelen die zijn ontworpen om te verzekeren dat de ontvangers 

van uw persoonlijke informatie deze beschermen. Als u meer informatie wenst over onze praktijken inzake doorgifte 

van gegevens, neem dan contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming. 
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11. Hoelang bewaren we uw persoonlijke informatie? 

We wissen of anonimiseren uw persoonlijke informatie zodra ze niet langer nodig is voor de doelstellingen waarvoor 
we ze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met deze Verklaring. In de regel slaan we uw persoonlijke 
gegevens op gedurende de periode van het gebruik of de contractuele relatie plus een redelijke tijdsperiode waarin 
we back-ups bewaren na het wissen van de gegevens. 

12. Beveiliging en veiligheidsmaatregelen 

Bij Topcon wordt de veiligheid van gegevens ernstig genomen. We gebruiken passende technologieën en procedures 
om persoonlijke informatie te beschermen. Onze richtsnoeren en procedures inzake informatieveiligheid zijn nauw 

afgestemd op breed aanvaarde internationale normen en worden geregeld herzien en bijgewerkt wanneer dit nodig 

is om te voldoen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en wettelijke vereisten. 

13. Links naar andere websites 

De websites van Topcon kunnen links naar andere websites bevatten. Deze websites van derden hebben eigen 

privacyrichtsnoeren, waaronder cookies. We bevelen u aan om ze door te nemen. Ze regelen het gebruik van 

persoonlijke informatie die u verstrekt, of die door cookies wordt verzameld tijdens een bezoek aan deze websites. 

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wanneer u persoonlijke gegevens verschaft aan 

websites van derden, dan doet u dit op eigen risico. 

14. Instemming/Kennisname 

Door persoonlijke informatie via een website van Topcon te gebruiken of te verstrekken, geeft u kennis van uw 
akkoord en/of uw kennisname van de voorwaarden van deze verklaring. Gelieve geen persoonlijke informatie te 
verstrekken via een website van Topcon als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat. 

 

***  
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