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Ondanks dat wij, ESG de Electronische Signatuur B.V., geen nieuwe certificaten meer uitgeeft,
hebben wij nog wel gegevens van u. Deze informatie hebben wij, omdat de certificaten die wij al
uitgegeven hebben, geldig blijven tot 3, 2 of 1 jaar.
Deze tekst gaat over alle gegevens die wij van u gebruiken om de certificaten goed te laten werken.

1. Wie is verantwoordelijk voor het hebben en gebruiiken van uw gegevens?
ESG, de Electronische Signatuur B.V., gevestigd te Horselstraat 1 Nuth, KvK nummer 12056805
isv erantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens.

2. Welke gegevens gebruiken wij van u en hoe doen wij dit?
2.1 Website ESG: www.de-electronische-signatuur.nl
2.1.a Welke gegevens gebruiken we van u?
Als u onze website bezoekt, dan gebruiken wij de volgende gegevens van u:
•
•
•
•
•
•

uw IP-adres (een soort huisadres, maar dan op het internet);
het type en de taal van het programma waarmee u onze website bezoekt;
hoe laat u onze website bezocht van uw bezoek;
hoe u op onze website bent gekomen (bijvoorbeeld via google);
de pagina's die u op onze website bekijkt;
de koppelingen (links) waarop u klik.

2.1.b Hoe doen we dit?
Dit doen wij door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die wij plaatsen op uw
computer. Als u meer wilt weten over wat cookies precies zijn, kunt u het beste even klikken op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
De informatie uit de cookies bij u en andere bezoekers bekijken wij, slaan wij op en gebruiken wij om
te bepalen hoe we onze website beter maken.
2.1.c Waarom doen we dit?
De cookies helpen ons om onze website te verbeteren, zodat u en andere bezoekers het fijner
vinden om de website te gebruiken.
2.1.d Wat als u dit niet wilt?
Voordat de cookie wordt geplaatst, laten wij u via een melding bovenaan de website weten dat we
cookies willen plaatsen. Als u geen cookies wilt, dan kunt meer informatie opvragen over het
aanpassen van de instellingen van het programma waarmee u onze website bezoekt.
2.1.d Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Functionele cookies worden bewaard gedurende de browsersessie en analytische cookies worden
maximaal twee jaar bewaard
2.1.e Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Functionele cookies worden gewist na het sluiten van de browsersessie en de analytische cookies
worden gewist na het verstrijken van de bewaartermijn.

2.2 Goed laten werken uitgegeven certificaten
2.2.a Welke gegevens gebruiken we van u?
Om de continuïteit en kwaliteit van de uitgegeven certificaten te waarborgen is het beheer van
de bestaande certificaten ondergebracht bij KPN B.V..
In dit kader worden de volgende gegevens bewaard, die door u zijn aangeleverd bij de
certificaataanvraag: naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, emailadres en een
afgeschermde kopie van een geldig legitimatiebewijs.
2.2.b Hoe doen we dit?
Omdat we zelf geen nieuwe certificaten meer uitgeven, laten wij het beheren van de bestaande
certificaten uitvoeren door KPN B.V.
De gegevens worden veilig bewaard en alleen gebruikt wanneer:
•
•

Wordt gevraagd om een certificaat in te trekken;
Als we moeten bewijzen dat het certificaat op de juiste manier is gemaakt en uitgegeven.

2.2.c Waarom doen we dit?
De gegevens bewaren wij, omdat we willen dat de certificaten goed blijven werken en dat er op de
certificaten vertrouwd kan worden.
2.2.c Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de al uitgegeven certificaten goed en
vertrouwd te laten werken.
Maximaal bewaren we de gegevens 7 jaar na het verlopen van het certificaat waar de gegevens
over gaan.
2.2.d Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
We wissen de gegevens op gecertificeerde manier.

3. Uw rechten
3.1 Bekijken en verbeteren van uw gegevens
U mag uw persoonsgegevens bekijken en ook laten verbeteren. Dat betekent dat u aan ons kunt
vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, waarom wij deze gebruiken en ons vragen
de gegevens te verbeteren.

U kunt hierom vragen door een brief te sturen naar ESG de Electronische Signatuur B.V. o.v.v.
‘Recht op inzage’ Antwoordnummer 10232 6360XV Nuth.
Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde
kopie van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten.
3.3 Recht op vergetelheid
Omdat uw gegevens nodig zijn om de certificaten goed en vertrouwd te laten werken, kunnen
we er niet veel verwijderen als u dat vraagt.
De snelste manier om een deel van de gegevens te laten verwijderen, is door ons te vragen om
uw certificaat in te trekken. Dan hoeven wij alleen nog maar een paar gegevens te bewaren van
de wet. De rest kunnen we dan verwijderen.
3.4 Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens te krijgen die ESG van u heeft. Zo kunt u die gegevens
gemakkelijk doorgeven aan een andere partij die eenzelfde soort dienst levert.

4. Contact
ESG de Electronische Signatuur B.V.
Bezoekadres:
Horselstraat 1
6361 HC Nuth
Postadres:
Antwoordnummer 10232
6360 XV Nuth
Bellen / Mailen:
tel: +31 (0)495 - 566 355
info@de-electronische-signatuur.nl

