
 

 INCA Techniek Handelsnaam van Van Buuren’s V.O.F. T 0527 – 744 046 

Pagina www.incatechniek.nl Traktieweg 12 KvK 54283523 

1/1 info@incatechniek.nl 8304 BA Emmeloord BTW NL851241066B01 

 

AVG bij INCA Techniek [Privacyverklaring] 
 

INCA Techniek is producent van enkele unieke producten in Nederland. Deze producten worden 

veelal op maat gemaakt naar de wensen van de klant. Om aan deze wensen te kunnen voldoen doet 

INCA Techniek vaak samen met haar partners uit de zorg passingen/testritten bij de klant aan huis. 

Hier begint de eerste registratie van gegevens bij INCA Techniek. Alle gegevens worden met de 

grootste zorg behandeld door middel van versleutelde mail en wachtwoordbeleid op de systemen 

waarmee gewerkt wordt. 

 

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom? 

 

INCA Techniek registreert van zowel de dealers uit de zorg als van haar cliënten, maar ook van INCA 

Techniek haar eigen particulieren klanten, alle benodigde NAW gegevens. Deze zijn: (bedrijfs-)naam, 

straatnaam+huisnummer, postcode+woonplaats, telefoonnummers, mailadres, framenummer, type 

voertuig. 

Deze gegevens zijn nodig om het traject van passing/proefrit tot uitlevering van het bestelde product 

te kunnen uitvoeren. INCA techniek is ook wettelijk verplicht om deze gegevens bij te houden om aan 

haar Recallverplichting te kunnen voldoen. 

Recallverplichting is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 

93/42/EEG(2007/47/EEG), waarbij de procedures zijn gevolgd die worden beschreven in de Richtlijn 

Medische Hulpmiddelen bijlage: “7, respectievelijk onderdeel 7 van het 

Nederlandse besluit 243 (Besluit Medische Hulpmiddelen) voor klasse 1 medische hulpmiddelen”. 

Tevens VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2017 

betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 

178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 

93/42/EEG van de Raad 

 

 

Waarom voldoen wij aan de beginselen van verwerken van persoonsgegevens? 

 

INCA Techniek heeft er geen belang bij om meer gegevens te bewaren dan noodzakelijk is voor de 

uitvoering en levering van een opdracht of een product. Hiermee voldoet INCA Techniek aan de 

regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. 

Alleen medewerkers van INCA Techniek hebben naar functie toegang tot de persoonsgegevens. Alle 

data staat opgeslagen op een server waarbij meerdere wachtwoorden nodig zijn om bij de gegevens 

te kunnen komen. De periodieke back-ups worden in beveiligde kluizen bewaard. 

 

 

Wat kunt u verwachten? 

 

- U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen en te ontvangen. 

- U heeft het recht om het registreren van uw persoonsgegevens door INCA Techniek stop te 

zetten. 

- U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen als INCA 

Techniek naar uw mening niet juist met uw persoonsgegevens om gaat. 

- INCA Techniek uw gegevens met het oog op haar Recallverplichting digitaal bewaard totdat u 

verzoekt dit te verwijderen.  

- INCA Techniek alle papieren dossiers volgens de Belastingwetgeving 7 jaar bewaard. 

 

INCA Techniek maakt gebruik van een privacybeleid die bovenstaande borgt. 

 


