
Privacy Verklaring Solyx Energy B.V.  
Solyx Energy B.V., gevestigd te Smitspol 15M 3861RS Nijkerk, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens 
Website:  https://www.solyxenergy.nl  
Adres:   Smitspol 15M, 3861RS, Nijkerk 
Contact:  00316 4818 5432 
   Info@solyxenergy.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken  
Door gebruik te maken van onze diensten en/of persoonsgegevens te verstrekken, verwerkt 
Solyx Energy uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Woonplaats  
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Op verzoek 
verwijderen wij verzamelde gegevens over minderjarigen, als u ons contacteert op 
info@solyxenergy.nl. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Solyx Energy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
- U (indien nodig) te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het 
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren  
Solyx Energy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden  
Solyx Energy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Solyx Energy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 



tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van 
uw computer, tablet of smartphone. Solyx Energy gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we 
cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties 
kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over 
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Solyx 
Energy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Solyx Energy neemt de veiligheid van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Onze website wordt beveiligd met een SSL-verbinding om de 
verbinding tussen de webserver en de internetbezoeker te beveiligen.  


