
ECP (EuroContactPool)  
ECP is een pan-Europese database met informatie over ca. 40 miljoen bedrijven 
en ca. 40 miljoen besluitvormers in 21 bedrijven in Europa. 

De database wordt gebruikt voor marketingdoeleinden zoals direct mail, 
verificatie en controle van de klantgegevens.  De informatie in de database wordt 
ook gebruikt voor het bijwerken van de klantgegevens aanwezig in de databases 
van onze klanten en voor analyse. 

Informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens in de 
bedrijfsdatabase ECP 
(EuroContactPool) 

Verwerkingsverantwoordelijke 
Bisnode Sverige AB (hierna "Bisnode") is de verantwoordelijke voor de verwerking 
van de persoonsgegevens in de bedrijfsdatabank ECP (EuroContactPool). 

Doeleinde en rechtsgrondslag  
Het doeleinde van verwerking door Bisnode is het leveren van producten en 
diensten op het gebied van marketing (adresselectie) en het verifiëren en 
bijwerken van de klantengegevens aanwezig in de databases van onze klanten 
(verificatie en controle). Bisnode baseert haar verwerking op de afweging van 
verschillende belangen. Kort gezegd, vanuit het oogpunt van Bisnode kan een 
commercieel belang tegenwicht bieden aan de belangen van de betrokkenen bij 
de bescherming van hun gegevens. 

Het op de markt brengen van marketingproducten en diensten is een 
gerechtvaardigd belang, dat ons, in overeenstemming met de bepalingen van de 
AVG, toelaat om persoonsgegevens te verwerken op een manier die de beide 
belangen met elkaar in evenwicht brengt.  

Het is in het belang van de betrokkene om direct marketing boodschappen te 
ontvangen van andere bedrijven die relevant zijn in het kader van zijn/haar 
beroep.   



Categorieën van persoonsgegevens 
De categorieën van persoonsgegevens die Bisnode verwerkt omvatten 
contactinformatie (naam, functie en in sommige gevallen e-mailadres).  

Gegevensbronnen  
ECP verzamelt persoonsgegevens via diverse contractspartners gevestigd in 21 
Europese landen. Tevens wordt informatie verzameld via de webpagina's van 
bedrijven in de verschillende landen. Verschillende lokale wetten en regels zijn 
van toepassing bij het verzamelen en verstrekken van dergelijke 
persoonsgegevens. Bisnode heeft contracten met de verschillende 
dataleveranciers in elk land waarin de voorwaarden en modaliteiten voor het 
gebruik van de gegevens door Bisnode zijn vastgelegd.   

Categorieën ontvangers  
Persoonsgegevens worden verstrekt aan klanten van Bisnode, d.w.z. bedrijven en 
organisaties die behoefte hebben aan en streven naar het commercialiseren van 
hun producten en diensten ten aanzien van besluitvormers binnen andere 
bedrijven. De informatie kan ook worden verstrekt aan andere bedrijven binnen 
de Bisnode-groep en andere wederverkopers met wie een contract is afgesloten.  
Bisnode maakt in sommige gevallen gebruik van onderaannemers voor het 
onderhoud en de ontwikkeling van de systemen die in relatie met de ECP-
gegevens worden gebruikt.  

Onderaannemers, opslag en gegevensoverdracht 
Bisnode maakt gebruik van onderaannemers (verwerkers) zoals bv. leveranciers 
van operationele diensten en CRM-systemen die uw persoonsgegevens namens 
Bisnode kunnen verwerken. 

Het opslaan en verwerken van de gegevens gebeurt binnen de EU. Indien 
gegevens worden doorgegeven naar een derde land buiten de EU, Bisnode heeft 
de overdracht beveiligd door het nemen van passende aanvullende technische 
en organisatorische maatregelen. 

ECP wordt voortdurend bijgewerkt. De persoonsgegevens worden bewaard 
zolang ze actueel zijn en in overeenstemming met ons gegevensretentiebeleid. 
We slaan ook historische persoonsgegevens op om de klantendatabases van 
onze klanten bij te werken, met name om onze klanten te helpen om 
onnauwkeurige gegevens uit hun systemen te verwijderen.  



Uw rechten  
Bisnode verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving.  Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met 
ons op via e-mail: dininfo@bisnode.com, of telefonisch: +46(0)8-51 90 13 60 

Contactgegevens 
Bisnode Sverige AB 
Nationaal registratienummer 556436-3421 
SE 169 93 Solna 
Telefoon: +46(0)8-50 92 16 79 

Bisnodes DPO (Functionaris voor de Gegevensbescherming) 
Email: dpo.se@bisnode.com  

Klacht indienen bij de Zweedse Gegevensbeschermingsautoriteit 
(Datainspektionen) 
Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Bisnode in 
strijd is met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, 
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit:   

Datainspektionen 
Box 8114 
104 20 STOCKHOLM 
Zweden 
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