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Overige verwerkingsactivieiten

PERSOONS-
GEGEVENS

Communicatie met (toekomstige) 
zakelijke partners / leverancierbeheer

Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de 
contact-persoon, naam van de onderneming, 
ondernemingsnummer en overige vrijwillig verstrekte 
persoonsgegevens.

Correspondentie via telefoon of email al dan niet om 
vragen te beantwoorden, uitvoering van de 
overeenkomst, opvolging van bestellingen en 
garantieclaims.

Uitvoering van de overeenkomst met ERIC Banden of 
om een vraag/verzoek vóór de sluiting van een 
overeenkomst te beantwoorden.

Zolang ERIC Banden en de zakenpartner een zakelijke 
relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan of 1 
jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen

Communicatie met (toekomstige) 
klanten

Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de 
contact-persoon, nummerplaat, chassisnummer en 
overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens.

Correspondentie via telefoon of email al dan niet om 
vragen te beantwoorden.

Uitvoering van de overeenkomst met ERIC Banden of 
om een vraag/verzoek vóór de sluiting van een 
overeenkomst te beantwoorden.

Zolang ERIC Banden en de klant een contractuele 
relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan of 1 
jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen

Gerechtvaardigd belang voor actieve klanten .
Expliciete toestemming voor niet-klanten.

Facturatie 
Naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer 
contactpersoon, naam en adres van de onderneming, 
ondernemingsnummer.

Facturatie Uitvoering van een overeenkomst 7 jaar (=de wettelijke minimum bewaartermijn)

1 jaar

Camerabewaking Beeldopnamen
Ter veiligheid van personen en als beveiliging van het 
onroerend goed van ERIC Banden en de daarin 
aanwezige roerende goederen.

Gerechtvaardigd belang van ERIC Banden 1 maand

Versturen nieuwsbrief Emailadres
Informatie verstrekken over (nieuwe) producten en/of 
diensten van ERIC Banden.

Zolang als de klant/ontvanger zich niet heeft 
uitgeschreven op de nieuwsbrief.

Sollicitaties  
Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, postadres, 
emailadres, CV, motivatiebrief en overige vrijwillig 

Selectie en werving van potentiële nieuwe werknemers. Expliciete toestemming

WIJZE VAN VERZAMELING DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAARTERMIJN

Klantenbeheer
Naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer 
van de contact-persoon, naam van de onderneming, 

Uitvoering van de overeenkomst met de klant, dienst 
na verkoop, incasso, registratie van klanten, 

Uitvoering van de overeenkomst met ERIC Banden en 
de gerechtvaardigde belangen van ERIC Banden.

Zolang ERIC Banden en de klant een contractuele 
relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan
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