
Verplichtingen om informatie te verstrekken inzake 
gegevensbescherming
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bedrijfsnaam conform art. 17 lid 1 HGB (Wetboek van Koophandel) incl. contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (alge-
meen directeur)  

Girsberger GmbH 
Ersteiner Straße 2 
79346 Endingen, Duitsland
Telefoon: +49 (0)7642 68 98 0
E-mail: mail@girsberger.de 
www.girsberger.com
Handelsregister: Amtsgericht Freiburg HRB 270012

Algemeen directeuren:
Henning Schweizer 
Michael Girsberger

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Harald Helbig
Helbig Datenschutz GmbH
Bräunleinsberg 51
91233 Neunkirchen a.S., Duitsland
Telefoon: +49 (0)9123 70275-0
E-mail: harald.helbig@helbig-datenschutz.de

Verwerkingsdoelen en rechtsgronden voor de gegevensverwerking  
De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de nakoming van contracten of de uitvoering van precontractuele maatrege-
len. Dit omvat de stamgegevens van de klant met contactpersonen, alsmede de contactgeschiedenis, offertes, bestellingen, facturen, 
projectgegevens en andere wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

De rechtsgronden vloeien voort uit art. 6 AVG. Verdere essentiële rechtsgrondslagen vloeien voort uit het Wetboek van Koophandel, 
de belastingwetgeving, de GmbH-wet en andere voor Späth Media GmbH relevante wettelijke vereisten. Dit omvat ook contractuele 
voorschriften. De verwerking van nieuwsbrieven is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

De verwerking dient ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een 
derde.
Waar nodig verwerken we uw gegevens ook voor andere doeleinden dan de eigenlijke nakoming van het contract om de gerechtvaar-
digde belangen van ons of van derden te behartigen. Daartoe behoren:

- Verkoopbeheer en verkoopcontrole
- Instelling en onderbouwing van rechtsvorderingen bij juridische geschillen
- Waarborgen van IT-veiligheid en IT-operaties
- Maatregelen voor de beveiliging van gebouwen en faciliteiten (bijv. toegangscontroles) en voor de vrijwaring van de huisrechten
- Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens (doorgifte)
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte Duitsland:
Accountants, deurwaarders en andere schuldeisers, alsmede andere overheidsinstanties voor de nakoming van wettelijke verplichtin-
gen en het opstellen van vereiste certificaten; logistieke bedrijven, klanten, alsmede leveranciers en andere instanties en zakenpart-
ners.

Derde land incl. adequaatheidsbesluit
In het kader van internationale zakelijke betrekkingen gebeurt de doorgifte krachtens art. 6 lid 1 punt b) voor de nakoming van cont-
racten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Hiervoor is er geen adequaatheidsbesluit vereist.

Opslagperiode
De respectieve doelen vloeien voort uit wettelijke vereisten en uit relevante sectorspecifieke voorschriften. De persoonsgegevens 
worden gewist nadat het doel bereikt is.

Rechten van de betrokkene
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens hierboven. Als uw persoonsgegevens verwerkt worden, bent u een 
betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:
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Opmerkingen over de rechten van de betrokkenen
De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te krijgen of er persoonsgegevens verwerkt worden. In-
dien dit het geval is, heeft hij recht op inzage van deze persoonsgegevens en recht op de in art. 15 AVG nader genoemde informatie.
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste perso-
onsgegevens en evt. de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen (art. 16 AVG).
De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te 
wissen indien een van de in art. 17 van de AVG in detail opgesomde redenen van toepassing is, bijv. indien de gegevens niet langer 
nodig zijn voor de beoogde doelen (recht op wissing).
De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te vragen indien een van de in 
art. 18 AVG genoemde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld indien de betrokkene bezwaar gemaakt heeft tegen de verwer-
king, voor de duur van het onderzoek door de verwerkingsverantwoordelijke.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken te-
gen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoons-
gegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten 
en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 
21 AVG).

Voor zover u ons toestemming gegeven hebt om persoonsgegevens voor specifieke doelen te verwerken (bijv. verwerking van foto‘s 
van de betrokkenen), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.
Een gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming 
die aan ons gegeven zijn vóór de toepassing van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.
Gelieve er rekening mee te houden dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die vóór de intrekking plaatsgevon-
den hebben, blijven onverlet.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgege-
vens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG).
 De betrokkene kan dit recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, van zijn werk-
plek of waar de beweerde inbreuk is begaan.

In Baden-Württemberg is de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

De Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie 

Huisadres:
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart, Duitsland

Postadres:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart, Duitsland

Telefoon: +49 (0)711/615541-0 
Fax: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Terbeschikkingstelling van persoonsgegevens
In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstand-
brenging, uitvoering en beëindiging van de arbeidsverhouding of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens 
kunnen we de arbeidsverhouding in principe niet uitvoeren.

Wijziging van de privacyverklaring 
Wijziging van het doel
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen in overeenstemming met de specificaties inzake gegevensbescher-
ming. De huidige versie is te vinden onder de privacyverklaring op onze website 
https://girsberger.com/fileadmin/user_upload/girsberger/PDF/50_Allgemein/Privacyverklaring_NL_05_22.pdf.

U kunt deze ook te allen tijde aanvragen via de contactgegevens hierboven. Indien we voornemens zijn uw gegevens te verwerken 
voor andere doelen dan die waarvoor zij verzameld zijn, stellen we u daarvan vooraf in kennis met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen.
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