
Privacyverklaring 
krachtens art. 13 AVG

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website be-
zoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over 
het thema gegevensbescherming verwijzen we u naar onze privacyverklaring die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de rubriek “Op-
merking over de verwerkingsverantwoordelijke” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een 
contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit 
zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd weergegeven). 
Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze terbeschikkingstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens 
kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht van inzage en om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw 
opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of wissing van deze gegevens te vragen. Indien u toestemming 
gegeven hebt voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om 
te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperkt wordt. Bovendien hebt u het 
recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen inzake gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe aanbieders
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde 
analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, 
worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan in het bijzonder gaan om IP-adressen, contactaanvraagen, meta- en commu-
nicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website gegenere-
erd worden.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b) AVG) 
en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder 
(art. 6 lid 1 punt f) AVG).
Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van zijn dienstverplichtingen en zal 
onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:
CS2 AG
Gerbegässlein 1
4450 Sissach
Zwitserland

Sluiting van een contract voor verwerking

Om een gegevensverwerking te garanderen die in overeenstemming is met de gegevensbescherming, hebben we met onze hoster een 
contract voor de verwerking gesloten.
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3. 3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. We behandelen uw persoonsgege-
vens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u 
persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze 
gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensdoorgifte op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Volledige 
bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Girsberger AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Zwitserland
Telefoon: +41 62 958 58 58
E-mail: mail@girsberger.ch
Algemeen directeur Danielle Quaile
Handelsregister Kanton Bern CHE-101.067.533

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel 
van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke).

Opslagperiode

Tenzij in deze privacyverklaring een specifiekere opslagperiode aangegeven is, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel 
van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot wissing indient of uw toes-
temming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om 
uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de 
gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De heer Harald Helbig
Helbig Datenschutz GmbH
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a. S.
Duitsland
Telefoon: +49 9123 70275-0
E-mail: harald.helbig@helbig-datenschutz.de

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS of in andere derde landen gevestigd zijn en die vanuit 
het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde 
landen doorgegeven en daar verwerkt worden. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming ge-
garandeerd kan worden dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te 
overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve 
niet uitgesloten worden dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevin-
den, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactivitei-
ten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming 
te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking plaatsgevonden heeft, blijft door de 
intrekking onverlet.
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Recht van bezwaar tegen de verzameling van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6 lid 1 punt e) of f) AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering 
op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking gebaseerd is, vindt u in deze privacyverklaring. Als 
u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 
verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt worden, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken 
tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft 
op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens 
niet meer voor deze doeleinden verwerkt (bezwaar krachtens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om gegevens die we via geautomatiseerde procedés verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van 
een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om 
rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch 
mogelijk is.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we via geautomatiseerde procedés verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van 
een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om 
rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch 
mogelijk is.

SSL- en TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- en TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de doorgifte van vertrouwelijke inhoud te 
beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen 
aan de adresregel van de browser die verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Inzage, wissing en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloos inzage in uw opgeslagen persoons-
gegevens, de bron en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie 
of wissing van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens te allen tijde contact met 
ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons 
opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat indien een van de volgende elementen van toepassing is:

• Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we gewoonlijk tijd nodig om dit te controle-
ren. Voor de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

• Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwer-
king in plaats van wissing.

• Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onder-
bouwing van een rechtsvordering, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in 
plaats van het wissen ervan.

• Indien u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt hebt, moet een evenwicht gevonden worden tussen uw belangen 
en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw 
persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag 
ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter 
bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang 
voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

We maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen 
van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina‘s behouden zich uitdrukkelijk het 
recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spamberichten.
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4. Verzameling van gegevens op deze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina‘s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser auto-
matisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de computer waarmee toegang verkregen wordt
• Tijdstip van de serveraanvraag
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang 
bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden verzameld worden.

Contactformulier

Als u ons aanvragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die 
u daar verstrekt hebt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. We geven 
deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking 
gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of 
op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien daarom verzocht is.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om 
de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw 
aanvraag voltooid hebben). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bewaartermijnen, blijven onverlet.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens 
(naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. We geven deze gegevens niet 
door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering 
van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking 
gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of 
op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien daarom verzocht is.

De gegevens die u ons via een contactaanvraag toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze 
op te slaan intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag verwerkt is). Verplichte 
wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Sociale media

Socialemediaplug-ins met Shariff

Op deze website worden plug-ins van sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo‘s van de sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website 
te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde ‚Shariff‘-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de 
op deze website geïntegreerde plug-ins gegevens aan de desbetreffende aanbieder doorgeven wanneer u voor het eerst op de pagina 
komt.

Pas wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server 
van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie 
dat u met uw IP-adres deze website bezocht hebt. Als u tegelijkertijd ingelogd bent op uw respectieve socialemedia-account (bijv. 
Facebook), kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in geldt als toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a) AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde 
intrekken met werking voor de toekomst.
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6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (‚Goog-
le‘), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de website-
beheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina‘s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de 
gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google samengevat worden in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindappa-
raat toegekend wordt.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van 
het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website 
wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f) AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang 
bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toes-
temming gevraagd is (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 
punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: 
https:// privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten 
van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort 
wordt voordat het naar de VS verzonden wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google 
in de VS doorgestuurd en daar ingekort worden. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw 
gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en 
internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser doorgegeven wordt als 
onderdeel van Google Analytics zal niet gecombineerd worden met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installe-
ren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://sup-
port.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking

We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsau-
toriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagperiode

Gegevens die door Google opgeslagen worden op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebrui-
kersidentificatiemiddelen (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID‘s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 ma-
anden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/ans-
wer/7667196?hl=nl

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben we van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie 
waarmee we kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvan-
gen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzen-
den van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming 
(art. 6 lid 1 punt a) AVG). U kunt uw gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan 
voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link ‚Uitschrijven‘ in de nieuwsbrief. Het intrekken 
van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
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De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgesla-
gen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich afgemeld 
hebt voor de nieuwsbrief of nadat het doel opgehouden heeft te bestaan. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddun-
ken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd 
belang volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Nadat u uitgeschreven bent voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst mogelijk 
opgeslagen in een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel ge-
bruikt en worden niet met andere gegevens gecombineerd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke 
vereisten bij de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG). De opslag in de zwarte 
lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd 
belang.

Evalanche 

Deze website gebruikt Evalanche om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 83219 Starn-
berg, Duitsland. Evalanche is een dienst die onder meer gebruikt kan worden om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en 
te analyseren. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven, worden opgeslagen op de servers van 
Evalanche in Duitsland.
Indien u niet wenst dat Evalanche uw gegevens analyseert, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien we in 
een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven. 

Gegevensanalyse door Evalanche 

Voor analysedoeleinden bevatten de met Evalanche verzonden e-mails een zogenaamde ‚tracking pixel‘, die bij het openen van de 
e-mail verbinding maakt met de servers van Evalanche. Op die manier kan vastgesteld worden of een nieuwsbriefbericht geopend is. 
Bovendien kunnen we met behulp van Evalanche bepalen of en welke links in het nieuwsbriefbericht aangeklikt worden. Alle links in 
de e-mail zijn zogenaamde tracking links waarmee uw kliks geteld kunnen worden. 

Rechtsgrond 

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde in-
trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan onverlet. 

Sluiting van een verwerkingsovereenkomst 

We hebben met SC Networks een contract gesloten waarin we SC Networks verplichten de gegevens van onze klanten te bescher-
men en niet aan derden door te geven. 

8. Plug-ins en tools

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 
10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina‘s bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-video, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot 
stand gebracht. De Vimeo-server wordt ervan op de hoogte gebracht welke van onze pagina‘s u bezocht hebt. Vimeo verkrijgt ook uw 
IP-adres. Dit geldt ook als u niet ingelogd bent op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt 
doorgestuurd naar de server van Vimeo in de VS.

Als u ingelogd bent op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U 
kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Om websitebezoekers te herkennen, gebruikt Vimeo cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting).

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaar-
digd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming gevraagd is, vindt de verwerking 
uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, 
op ‚gerechtvaardigde zakelijke belangen‘. Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/
privacyy.
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Google Maps

Onze website gebruikt de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (‚Google‘), Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk 
overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze 
gegevensdoorgifte. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van 
lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om teksten en 
lettertypes correct weer te geven.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we 
op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG. 
Voor zover een overeenkomstige toestemming gevraagd is, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 punt a) 
AVG; de toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: 
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/
sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.
com/privacy?hl=nl.

9. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van sollicitanten

We bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informe-
ren we u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure verzameld 
worden. We verzekeren u dat uw gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetge-
ving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens als strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Omvang en doel van de gegevensverzameling 

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken we uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, 
sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken enz.) voor zover dit noodzakelijk is voor het besluit over de totstandbren-
ging van een arbeidsverhouding. De rechtsgrond hiervoor is art. 26 BDSG-neu (Bundesdatenschutzgesetz – Duitse wet betreffende de 
gegevensbescherming in de versie van 30-06-2017) naar Duits recht (initiatie van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 punt b) AVG (al-
gemeen initiatie van een overeenkomst) en – voor zover u toestemming gegeven hebt – art. 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming kan 
te allen tijde ingetrokken worden. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken 
zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van art. 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 punt b) AVG in 
onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien we u geen betrekking kunnen aanbieden, indien u een betrekking afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht 
voor om de door u verstrekte gegevens tot zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sol-
licitatie) op te slaan op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f) AVG). De gegevens worden daarna gewist en de 
fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze gegevensopslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien 
blijkt dat de gegevens na afloop van de termijn van zes maanden nog nodig zullen zijn (bijv. wegens een dreigend of hangend juridisch 
geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer ze niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij opgeslagen zijn.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming gegeven hebt (art. 6 lid 1 punt a) AVG) of indien wettelijke bewa-
ringsverplichtingen het wissen verhinderen.

Opname in de sollicitantenpool

Indien we u geen betrekking aanbieden, is het wellicht mogelijk u in onze sollicitantenpool op te nemen. In geval van opname worden 
alle documenten en gegevens van de sollicitatie in de sollicitantenpool opgenomen om contact met u op te nemen in geval van pas-
sende vacatures.

De opname in de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). De toes-
temming wordt vrijwillig gegeven en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming 
te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitantenpool gewist, tenzij er wettelijke redenen zijn 
om ze te bewaren.

De gegevens uit de sollicitantenpool zullen uiterlijk twee jaar nadat de toestemming gegeven is onherroepelijk gewist worden. 
Bron: eRecht24
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