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Privacybeleid 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen 
uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijk 
privacyvoorschriften. Deze privacyverklaring geeft daarover meer informatie.  

  

1. Verantwoordelijke verwerker 

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach 
Günther-Weber-Straße 3 
35236 Breidenbach 
Tel: +49 (6465) 918 0 
Mail: info@weberweb.com 
 

2. Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke verwerker 

gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH 
Henning Welz 
Auf der Appeling 8 
35043 Marburg  
+49 6421 80413-10  
welz@gdsm.de 

3. Verwerkingsprocessen:  

3.1. gegevensbescherming in het kader van het uitvoeren van precontractuele 
maatregelen of voor het uitvoeren van een contract 

3.1.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail)  

• Contractstamgegevens (contractuele relatie, product resp. contractueel 
belang) 

• Klanthistorie  

• Contractfactuur- en betalingsgegevens  

• Planning- en controlegegevens  

3.1.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens voor het behandelen van een aanvraag van u of 
een contractuele relatie met u (uitvoeren van leveringen en diensten).  

De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens volgt:  

• voor het uitvoeren van een contract met u of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen, die volgen op de aanvraag van de 
betrokkene (art. 6, lid 1, onder b AVG) 

• wanneer de verwerking verder gaat dan het hier genoemde, vragen wij 
om toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG) 
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3.1.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
aanvraag of een contractuele relatie met u, direct van u of een andere persoon 
(bijvoorbeeld collega) ontvangen.  
 
Bovendien verwerken wij, voor zover nodig, persoonsgebonden gegevens, die 
met toestemming van derde ontvangen (bijvoorbeeld van rechtbanken, 
autoriteiten, ambtenaren of verzekeringen).  

3.1.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking overgedragen aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep 
of binnen verbonden ondernemingen, in bepaalde gevallen aan distributeurs of 
verbonden ondernemingen in derde landen.  
 
Bovendien kunnen gegevens buiten onze onderneming aan klanten, 
leveranciers, distributeurs, autoriteiten, banken, dienstverleners zoals service-
rekencentra voor afstandsonderhoud worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.1.5. Bewaren  

Het bewaren gebeurt minimaal voor de duur van de zakelijke relatie 
(bijvoorbeeld uw aanvraag/voor de duur van de contractlooptijd). In de meeste 
gevallen zijn wij gebonden aan een wettelijke bewaartermijn. Na afloop van 
deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens gewist, wanneer hiertegen 
geen ander belangrijk bezwaar bestaat. 

3.2. Gegevensbescherming in het kader van toegangsbeperkingen 

Wanneer vanwege een besmettingssituatie of dergelijke redenen 
toegangsbeperkingen gelden, verwerken wij gegevens, eventueel ook gegevens uit 
bijzondere categorieën, van u. 

3.2.1. Soort gegevens 

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail) 

• Gezondheidsgegevens 

• Verblijfsgegevens 

• Gegevens over sociale contacten 

3.2.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens altijd in het kader van de geldende wetgeving en 
verordeningen. Hierbij gaat het primair om de wet op de infectiebescherming en 
de daarop gebaseerde verordeningen.  
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De verwerking volgt dan ofwel  

• voor het uitvoeren van beschermende maatregelen (art. 9, lid 2 onder i 
AVG) 

3.2.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
bezoek van u ontvangen. 

3.2.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep. 
 
Eventueel worden de gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen aan 
de gezondheidsautoriteiten overgedragen. 

3.2.5. Bewaren  

Het bewaren volgt na afsluiting gedurende de periode, die in de geldende 
wettelijke regeling is voorgeschreven. 

3.3. Gegevensbescherming in het kader van videobewaking 

Onze terreinen met de toegangen en de buitenkant van de daarop aanwezig 
gebouwen worden met videocamera's bewaakt. 

3.3.1. Soort gegevens 

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Beeldgegevens 

• Videogegevens 

• Datum 

• Tijd 

• Gedragsgegevens 

3.3.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken deze gegevens uit legitiem belang betreffende de bescherming 
van terreinen en gebouwen. Beschermt wordt zowel tegen vandalisme als 
tegen inbraak en dergelijke strafbare feiten. Wanneer wij de opnames 
analyseren en betreffende personen identificeren, dan worden deze direct 
daarover geïnformeerd. 
 
De verwerking volgt op basis van  

• art. 6, lid 1, onder f AVG 

3.3.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
bezoek van u ontvangen. 

3.3.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep. 
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3.3.5. Bewaren  

De bewaartermijn is 72 uur. Wanneer bij de analyse verdere behoefte aan 
verduidelijking bestaan, dan wordt de bewaartermijn verlengd tot aan het doel 
van de opname is voldaan. 
 
  

3.4. Gegevensbescherming in het kader van afstandsonderhoud 

3.4.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 

• Registratie van de sessies met alle inhoud 

3.4.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens met als doel het afwikkelen van contractuele 
afspraken met u (leveren van prestaties, hier afstandsonderhoud) en op basis 
van een overeenkomst conform art. 28, lid 3 AVG. 

De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens volgt:  

• voor het uitvoeren van een contract met u (art. 6, lid 1 onder b AVG) 

• wanneer de verwerking verder gaat dan het hier genoemde, vragen wij 
om toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG) 

3.4.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van het 
afstandsonderhoud direct via deze ontvangen.  

3.4.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming. Bovendien kunnen gegevens buiten 
onze onderneming aan dienstverleners zoals service-rekencentra en providers 
voor afstandsonderhoud worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.4.5. Bewaren  

De bewaartermijn is de noodzakelijke duur voor bewijsvoering en maximaal 3 
maanden. Na afloop van deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens 
gewist, wanneer hiertegen geen ander belangrijk bezwaar bestaat.  

3.5. Gegevensbescherming in het kader van het klantportaal 

3.5.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, e-mailadres) 

• Authentificeringsgegevens 
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• Gebruiksgegevens 

3.5.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens met als doel het afwikkelen van de contractuele 
afspraken met u (leveren van diensten, hier: gebruik van het klantportaal). 

De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens volgt:  

• voor het uitvoeren van een contract met u (art. 6, lid 1 onder b AVG) 

• wanneer de verwerking verder gaat dan het hier genoemde, vragen wij 
om toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG) 

3.5.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van het 
gebruik van het klantportaal direct van u ontvangen.  

3.5.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming. Bovendien kunnen gegevens buiten 
onze onderneming, zoals aan service-rekencentra en providers voor 
afstandsonderhoud, worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.5.5. Bewaren  

Het bewaren volgt gedurende de geldigheid van uw account in het klantportaal. 
Na wissen van deze account worden deze geanonimiseerd.  

3.6. Gegevensbescherming in het kader van de Academy 

3.6.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, e-mailadres) 

• Gegevens werkgever 

• Authentificeringsgegevens 

• Cursusgegevens 

• Gebruiksgegevens 

3.6.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens met als doel het afwikkelen van de contractuele 
afspraken met u (leveren van diensten, hier: gebruik van het klantportaal). 

De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens volgt:  

• voor het uitvoeren van een contract met u (art. 6, lid 1 onder b AVG) 

• wanneer de verwerking verder gaat dan het hier genoemde, vragen wij 
om toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG) 
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3.6.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van het 
gebruik van de Academy direct van u ontvangen.  

3.6.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming. Bovendien kunnen gegevens buiten 
onze onderneming, zoals aan service-rekencentra en providers voor 
afstandsonderhoud, worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.6.5. Bewaren  

Het bewaren volgt gedurende de geldigheid van uw account in het Academy-
portaal. Na wissen van deze account worden deze geanonimiseerd.  
 

3.7. Gegevensbescherming in het kader van onze social-media-kanalen 

3.7.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Gebruikersnaam 

• Aantal bezoeken aan het betreffende kanaal 

• Activiteiten op het betreffende kanaal 

• Cumulatieve en anonieme gegevens voor statische analyse 

• Loggegevens, voor waarborgen van de veiligheid resp. de IT-systemen  

3.7.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van uw bezoek aan onze social-
media-kanalen in de vorm van cumulatieve statistieken, om deze kanalen 
verder te kunnen ontwikkelen en te optimaliseren.  

• De verwerking volgt op basis van legitiem belang (art. 6, lid 1, onder f 
AVG). 

3.7.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
bezoek direct van u ontvangen. De geanonimiseerde statistische gegevens 
ontvangen wij van de aanbieders van de betreffende social-media-platforms.  

3.7.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming.  

3.7.5. Bewaren  

Bewaren worden de gegevens tot het verwerkingsdoel is bereikt. In veel 
gevallen zijn wij gebonden aan een wettelijke bewaartermijn. Na afloop van 
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deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens gewist, wanneer hiertegen 
geen ander belangrijk bezwaar bestaat. 

3.8. Gegevensbescherming in het kader van de marketing 

3.8.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail)  

• Informatie (van derden, bijvoorbeeld kredietbureaus of uit openbare 
registers)  

• Loggegevens, voor waarborgen van de veiligheid resp. de IT-systemen  

3.8.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van de bestaande klantrelatie, 
wanneer wij u over soortgelijke goederen of diensten willen informeren of 
wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen.  

• De verwerking volgt daarom op basis van legitiem belang (art, 6, lid 1, 
onder f AVG), 

• voor het uitvoeren van een contract met u of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen, die volgen op de aanvraag van de 
betrokkene (art. 6, lid 1, onder b AVG) of 

• op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG). 

In elk geval volgt de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens 

rekening houdend met de voorschriften uit § 7 par. 3 UWG.  

3.8.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
aanvraag of een contractuele relatie met u direct van u ontvangen.  

3.8.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking overgedragen aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep 
of binnen verbonden ondernemingen, in bepaalde gevallen aan 
dochterondernemingen van het concern, distributeurs of verbonden 
ondernemingen in derde landen.  
 
Bovendien kunnen gegevens buiten onze onderneming aan dienstverleners 
zoals service-rekencentra en marketingbureaus worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.8.5. Bewaren  

Het bewaren gebeurt minimaal voor de duur van de zakelijke relatie 
(bijvoorbeeld uw aanvraag/voor de duur van de contractlooptijd). In de meeste 
gevallen zijn wij gebonden aan een wettelijke bewaartermijn. Na afloop van 
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deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens gewist, wanneer hiertegen 
geen ander belangrijk bezwaar bestaat. 
 

3.9. Gegevensbescherming in het kader van online-evenementen 

3.9.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 
▪ Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 
▪ Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail)  
▪ Loggegevens, voor waarborgen van de veiligheid resp. de IT-

systemen  
▪ Deelnamegegevens 
▪ Registratiegegevens 

3.9.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van bestaande en op te bouwen 
klantrelaties, wanneer wij u de mogelijkheid geven, zich aan te melden voor 
online-evenementen. 
 
De verwerking volgt op basis van legitiem belang (art, 6, lid 1, onder f AVG) of 

• voor het uitvoeren van een contract met u of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen, die volgen op de aanvraag van de 
betrokkene (art. 6, lid 1, onder b AVG) of 

• op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG). 

3.9.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
registratie of een contractuele relatie met u direct van u ontvangen.  
  

3.9.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming.  
 
Bovendien kunnen gegevens buiten onze onderneming aan dienstverleners 
zoals service-rekencentra worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.9.5. Bewaren  

Bewaren vindt plaats tot minimaal het voldoen aan het doel (deelname aan 
online-evenement) of in het kader van een toestemming hiervoor tot de 
toestemming wordt ingetrokken. Na afloop van deze maximale bewaartermijn 
worden uw gegevens gewist, wanneer hiertegen geen ander belangrijk 
bezwaar bestaat.  
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3.10. Gegevensbescherming in het kader van uw bezoek aan ons 

3.10.1. Soort gegevens  

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 
▪ Persoonsstamgegevens (naam, adres, bedrijf) 
▪ De begin- en eindtijd van het bezoek 
▪ Het doel van het bezoek 
▪ De bezochte persoon  

3.10.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de 
verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van bestaande of op te bouwen 
klantrelaties. Bovendien verwerken wij uw gegevens op basis van de eisen van 
het informatieveiligheidsmanagement. 
 
De verwerking volgt op basis van legitiem belang (art, 6, lid 1, onder f AVG) of 

• voor het uitvoeren van een contract met u of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen, die volgen op de aanvraag van de 
betrokkene (art. 6, lid 1, onder b AVG). 

3.10.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van uw 
bezoek direct van u ontvangen. 

3.10.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming.  
 
Bovendien kunnen gegevens buiten onze onderneming aan dienstverleners 
zoals service-rekencentra worden overgedragen.  
 
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.10.5. Bewaren  

Bewaren volgt na het bereiken van de doelstelling gedurende 3 extra maanden. 
Na afloop van deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens gewist, 
wanneer hiertegen geen ander belangrijk bezwaar bestaat. 

3.11. Gegevensbescherming in het kader van schriftelijke correspondentie  

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht bij communicatie via e-mail  
veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen en de overdracht over het algemeen 
alleen transportgecodeerd plaatsvindt. Wanneer dit niet gewenst is, moeten 
krachtige coderingsmethoden worden gebruikt.  

3.11.1. Soort gegevens 

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 
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• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail) 
 

Bovendien alle gegevens, die inhoud van de communicatie zijn, dat kunnen 
onder andere de volgende zijn: 

• Contractstamgegevens (contractuele relatie, product resp. contractueel 
belang)  

• Klanthistorie  

• Contractfactuur- en betalingsgegevens  

• Planning- en controlegegevens  

3.11.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van de in de correspondentie 
geldende rechtsgrondslag. Deze kan bijvoorbeeld een aanvraag, een 
bestelling, project of iets dergelijks zijn. 

 
De verwerking volgt dan ofwel  

• op basis van legitiem belang (art, 6, lid 1, onder f AVG), 

• voor het uitvoeren van een contract met u of het uitvoeren van 
precontractuele maatregelen, die volgen op de aanvraag van de 
betrokkene (art. 6, lid 1, onder b AVG) of 

• op basis van uw (onder bepaalde omstandigheden impliciete) 
toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG). 

3.11.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van 
de schriftelijke correspondentie ontvangen. 

3.11.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking overgedragen aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep 
of binnen verbonden ondernemingen, in bepaalde gevallen aan distributeurs 
of verbonden ondernemingen in derde landen.  

 
Bovendien kunnen gegevens buiten onze onderneming aan dienstverleners 
zoals service-rekencentra en marketingbureaus worden overgedragen.  
Wanneer gegevens naar derde landen worden overgedragen, is de overdracht 
door een voorwaarde van art. 49, lid 1 en lid 2 EU-AVG op basis van uw 
toestemming na informatie of op basis van een contract/een precontractuele 
maatregel op verzoek van de betrokkene toegestaan of wij hebben garanties 
voor de correcte verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in de derde 
landen (art. 46, lid 2 & 3 AVG). 

3.11.5. Bewaren  

Het bewaren gebeurt minimaal voor de duur van de zakelijke relatie 
(bijvoorbeeld uw aanvraag/voor de duur van de contractlooptijd). In de meeste 
gevallen zijn wij gebonden aan een wettelijke bewaartermijn. Na afloop van 
deze maximale bewaartermijn worden uw gegevens gewist, wanneer 
hiertegen geen ander belangrijk bezwaar bestaat. 
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3.12. Gegevensbescherming in het kader van sollicitaties 

Wij verwerken alle gegevens, die u ons in het kader van een sollicitatie ter 
beschikking stelt. 

3.12.1. Soort gegevens 

Relevante persoonsgebonden gegevens, die wij verwerken zijn: 

• Persoonsstamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens) 

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail) 

• Kwalificatiegegevens 

• Gegevens betreffende de levensloop 

• Eventueel bijzonder categorieën persoonsgebonden gegevens (religie, 
vakbondslidmaatschap) 

• Andere gegevens die in uw sollicitatie zijn opgenomen 

• Afspraken 

3.12.2. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking  

Wij verwerken uw gegevens in het kader van de sollicitatie om uw 
contractuele relatie met ons voor te bereiden.  

 
De verwerking volgt dan ofwel  

• voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op aanvraag 
van de betrokkenen plaatsvinden (art. 6, lid 1 onder B AVG in 
combinatie met art. 88 AVG in combinatie met § 26 BDSG) 

3.12.3. Bronnen  

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens, die wij in het kader van 
de sollicitatie ontvangen. 

3.12.4. Ontvanger van persoonsgebonden gegevens  

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking doorgegevens aan 
vakafdelingen binnen onze onderneming en binnen onze ondernemingsgroep. 

 
Wanneer u WhatsApp Business gebruikt, om ons uw sollicitatiewens te doen 
toekomen, dan verwerkt WhatsApp Business verschillende gegevens van u, 
waaronder ook dergelijke, die met het eigenlijke bericht niets te maken 
hebben. Op deze verwerking hebben wij geen invloed en deze worden 
uitsluitend door uw besluit, WhatsApp Business te gebruiken, veroorzaakt. 
Meer informatie vindt u onder de privacy-informatie van WhatsApp Business 
onder https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. 

3.12.5. Bewaren  

Bewaart wordt na afronding van het sollicitatieproces voor de duur van uw 
arbeidsovereenkomst of, indien afgewezen, gedurende 6 maanden na de 
afwijzing. Wanneer wij de gegevens langer willen bewaren, vragen wij 
daarvoor om uw toestemming. Na afloop van deze maximale bewaartermijn 
worden uw gegevens gewist. De metagegevens van de sollicitatie worden 3 
jaar bewaard.  
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4. Rechten van de betrokken personen  

Uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke verwerker resulteren 
voor u de volgende rechten: 

• Het recht op informatie (wanneer wij persoonsgebonden gegevens van u verwerken, krijgt u 
op aanvraag informatie over de exacte voorwaarden) 

• Het recht op verwijdering van de gegevens (onder bepaalde, eventueel te verifiëren 
omstandigheden) 

• Het recht op vergeten te worden (wanneer gegevens zijn overgedragen, moeten wij de 
ontvanger tot wissen manen) 

• Het recht op overdraagbaarheid gegevens (indien u dat wenst, moeten wij de gegevens aan 
een derde machineleesbaar overdragen) 

• Het recht op berichtgeving van de gegevenscategorie (indien dit niet correct mocht zijn) 
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (onder bepaalde, eventueel te 

verifiëren omstandigheden) 
• Het recht op berichtgeving indien de gegevens verkeerd zijn. 
• Het recht op bezwaar bij de toezichthouder. (De voor u verantwoordelijke toezichthouder 

ontvangt klachten in het kader van het zogenaamde "one-stop-shop"-beginsel. Dat is ofwel 
de toezichthouder in uw land of, in de Bondsrepubliek Duitsland, uw deelstaat. Een 
opsomming ingedeeld in deelstaten vindt u hier: https://www.datenschutz-
wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

5. Redenen voor de beschikbaarstelling  

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u ons alleen die persoonsgebonden 
gegevens ter beschikking te stellen, die voor het afwikkelen van de rechtshandeling nodig 
zijn. Wanneer deze niet beschikbaar worden gesteld is een zakelijke relatie niet mogelijk.  

6. Overige  

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Ook verwerken wij uw gegevens 
niet met als doel, bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling).  
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