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DIGITALE EN GEGEVENSPRIVACY 

Kennisgeving en toestemming Busch-
free@home en Busch-secure@home 
actie voor eindgebruikers 
ABB doet er alles aan om uw privacy te beschermen en de rechten te eerbiedigen die u 
heeft met betrekking tot de controle over het gebruik van uw persoonsgegevens. In deze 
verklaring wordt uitgelegd waarom en hoe ABB uw persoonsgegevens verzamelt en ge- 
bruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot die gegevens. 

 
Uw persoonsgegevens 
Service Bureau Jansen, De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven is de verwerkingsver- 
antwoordelijke voor uw persoonsgegevens (i.o.v. ABB B.V., George Hintzenweg 81, 3068 
AX te Rotterdam, Nederland) ofwel het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik 
van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met deze kennisgeving. 

 
Welke gegevens we nodig hebben 
We gebruiken de volgende typen persoonsgegevens: 
Geslacht, geboortedatum om te beoordelen of u 18 jaar of ouder bent, voornaam, 
achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam, telefoonnummer en e-
mailadres voor het deelnemen aan de actie. Na het verstrekken van deze gegevens komt 
de vraag om aan te geven waar u het product heeft aangeschaft, naam van de 
installateur of e-tailer, adresgegevens, aankoopdatum en aankoopbedrag. Na 
bevestiging komt dan de vraag voor uw bankgegevens en moet u het aankoopbewijs 
uploaden. 
 
Inhoudelijke informatie van de geüploade facturen is voor ABB of derden niet zichtbaar 
en wordt niet beschikbaar gesteld aan wie dan ook. Na elke actieperiode wordt de 
informatie tot 3 maanden na sluitingsdatum bewaard en daarna van de servers gehaald 
en vernietigt. 

 
Waarom we deze informatie nodig hebben 
We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden: 

 
• Om te kunnen controleren of u recht hebt op deelname aan deze actie 
• Om de Sonos speaker uit te kunnen leveren 
• Om het Restitutiebedrag te kunnen overmaken 

 
 

We verzamelen alleen de persoonsgegevens over u die we nodig hebben voor deze doel- 
einden. Optioneel kunt u aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden over 
smarter home ontwikkelingen.  

 
We verzamelen deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. 
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Hoe we uw persoonsgegevens delen 
Met deze nota wordt beoogd de rol van ABB als potentiële verwerkingsverantwoordelijke 
te formaliseren. We delen uw persoonsgegevens, als onderdeel van het verwerkingspro- 
ces, met de volgende soorten derde partijen binnen de EU voor de redenen die hieronder 
worden beschreven: 

 
Naam van de ontvan- 
ger of categorie 

Locatie van de ont- 
vanger 

Doeleinde Waarborgen om uw 
persoonsgegevens te 
beschermen 

Service Bureau Jansen 
(SBJ) 

Eindhoven Bedrĳf dat de cash-
back actie 
controleerd & 
uitvoerd 

SBJ zal informatie op 
hoofdlijnen over deze 
actie delen en dit 
alleen doen via be- 
veiligde communica- 
tiekanalen, uw 
factuurgegevens 
worden niet ABB 
gedeeld.  

Sonos Hilversum Bedrijf dat de 
speakers uitlevert 

Alleen die gegevens die 
noodzakelijk zijn voor 
het uitleveren van de 
speakers worden 
gedeeld met Sonos 
Nederland. 

 
ABB heef een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de hierboven genoemde partij 
om te garanderen dat de AVG wordt nageleefd. 

 
U kunt de waarborgen die we toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen opvra- 
gen door contact op te nemen met privacy@abb.com 

mailto:privacy@abb.com
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Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht om: 
• eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken, 
• een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die we hebben, 
• uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden 

hebben om ze te gebruiken, 
• uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van toe- 

passing), 
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de 

legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet op- 
wegen tegen eventuele schending van uw privacy rechten), of 

• te beperken hoe we uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt on- 
derzocht. 

 
U kunt een dergelijk verzoek indienen op privacy@abb.com. Onder bepaalde omstandig- 
heden kunnen we de bovenstaande rechten beperken om het openbaar belang (bijvoor- 
beeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen (bijvoorbeeld het 
behouden van wettelijk privilege) te beschermen. 

 
Als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens zijn om- 
gegaan, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via pri- 
vacy@abb.com. 

 
Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat we uw persoonsgege- 
vens op onwettelijke wijze verwerken, kunt u ook contact opnemen met de autoriteit voor 
gegevensprivacy in het land waar u woont of werkt of waar de schending van de gege- 
vensprivacywetten volgens u heeft plaatsgevonden. 

 
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met 
privacy@abb.com. 
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