Privacyverklaring voor contractanten van de Weishaupt-groep
b) in het kader van de belangenafweging (art. 6, lid 1 f
AVG)
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens naast de eigenlijke uitvoering van het contract voor de behartiging
van gerechtvaardigde belangen van ons of derden:
– Maatregelen voor de distributie en ontwikkeling van
diensten en producten
– Beroep doen op rechtsvorderingen en verdediging bij
juridische geschillen
– Maatregelen ter beveiliging van gebouwen en installaties
– Organisatorische processen binnen de
Max Weishaupt-ondernemingsgroep

De ondernemingen van de Weishaupt-groep hechten veel belang
aan de bescherming van persoonsgegevens.
Met de volgende informatie willen wij u graag een overzicht
geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en
uw rechten uit de wetgeving inzake gegevensbescherming
(AVG). Welke gegevens afzonderlijk worden verwerkt en op
welke wijze ze worden gebruikt, wordt in grote mate bepaald
door de gevraagde of overeengekomen omvang van de levering
en de service.
Hierdoor zal niet al deze informatie op u van toepassing zijn. Wie
is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en bij wie kunt u
terecht?

c) op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 a AVG)
Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor
de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde
doeleinden (bijv. enquêtes, beoordelingen, uitnodigingen
voor evenementen, het maken en publiceren van foto’s,
promoties enz.), is deze verwerking op basis van uw
toestemming rechtmatig. Een gegeven toestemming kan
te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Dit
geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die vóór de geldigheid van de AVG, dus vóór 25 mei
2018, aan ons zijn gegeven. De intrekking van een
toestemming heeft pas gevolgen voor de toekomst en
heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot de
intrekking verwerkte gegevens.
U kunt op elk moment de toestemming intrekken via:
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Verantwoordelijk is: Weishaupt n.v.,
Paepsemlaan 7, B-1070 Anderlecht
en is dus de “verantwoordelijke instantie”.
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming:
U kunt contact opnemen met onze bedrijfsverantwoordelijke voor
gegevensbescherming via datenschutzbeauftragter@weishaupt.de,
of per post via het bovenvermelde adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Datenschutzbeauftrager).
1.

Welke gegevens worden door de Weishaupt-groep verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van
onze zakelijke relatie met onze klanten of andere betrokken
personen ontvangen. Daarnaast verwerken wij, voor zover
noodzakelijk voor het leveren van onze contractuele prestaties, persoonsgegevens die wij uit publiekelijk toegankelijke
bronnen (bijv. pers of internet) kunnen verkrijgen of die ons
door andere bedrijven, contractanten of andere derden (bijv.
van een kredietinformatiebureau) mogen worden verstrekt.

d) op grond van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 c
AVG)
(bijv. controle van de Europese sanctielijsten in het kader
van de exportcontrole
3.

Relevante persoonsgegevens zijn:
– Voornaam en familienaam
– Adres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer
– Legitimatiegegevens (bijv. identificatiegegevens)
– Rekeninggegevens, voor zover vereist (bijv. bij elektronische debitering)
Bovendien wordt alle informatie verwerkt die nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u.
2.

Wat is het doel en op welke rechtsgrondslag worden de
gegevens verwerkt?
We verwerken persoonsgegevens volgens de bepalingen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van
de EU (AVG).
a) om te voldoen aan contractuele verplichtingen volgens art. 6, lid 1 b AVG
De doeleinden van de gegevensverwerking hangen in
eerste instantie af van het concrete product of de concrete dienst. Uw gegevens worden om de volgende redenen verzameld:
– om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen
– voor de uitvoering van precontractuele verplichtingen
– om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv.
controle van de EU-sanctielijsten)
– om u als klant te kunnen identificeren
– voor de facturatie en eventuele aanmaning in geval
van niet-tijdige betaling
– om eventuele rechten tegenover u te doen gelden
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Wie ontvangt uw gegevens?
Binnen het bedrijf krijgen afdelingen toegang tot uw gegevens wanneer ze deze nodig hebben om onze contractuele
en wettelijke verplichtingen te vervullen. Door ons ingezette
dienstverleners kunnen voor deze doeleinden eveneens gegevens krijgen. Dit kunnen o.a. bedrijven zijn in volgende
branches: IT-diensten, logistiek, drukwerk, telecommunicatie,
consultancy, banken, verzekeringsmaatschappijen,
accountants en overheden.
Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens,
zal Weishaupt de technische en organisatorische maatregelen (TOM) nemen die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in de
mate waarin deze verwerking noodzakelijk is. Informatie over
onze klanten mogen we in principe alleen doorgeven wanneer wettelijke bepalingen dit vereisen, de klant uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of de overdracht noodzakelijk is
voor het vervullen van de contractueel verschuldigde prestatie.
Als wereldwijde onderneming kunnen gegevens die wij
registreren, internationaal in het volledige wereldwijde
concern van Weishaupt worden verspreid, voor zover
hiervoor een gerechtvaardigd belang van de Weishauptgroep overeenkomstig art. 6, lid 1 f, AVG bestaat.
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4.

Worden gegevens naar een derde land verzonden?
Er worden gegevens doorgegeven aan instanties buiten de
Europese Unie (zogenaamde derde landen) voor zover:
– dit nodig is voor de uitvoering van uw opdrachten (bijv.
betalingsopdrachten)
– het wettelijk verplicht is (bijv. fiscale rapportageverplichtingen) of
– u ons uw toestemming hebt gegeven.

Contactpunt:
Weishaupt n.v., Paepsemlaan 7, B-1070 Anderlecht
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
7.

Bent u verplicht om uw gegevens te verstrekken?
In het kader van onze zakelijke relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie en voor het
vervullen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen of dient u de persoonsgegevens te verstrekken die wij
wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens
zullen wij in de regel niet in staat zijn om een overeenkomst
met u te sluiten, deze uit te voeren en te beëindigen.

8.

Contact
Voor suggesties en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan contact op te nemen met
onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Indien gegevens in derde landen worden doorgegeven, houden wij of een door ons aangestelde verwerker rekening met
de in dit verband geldende voorwaarden van art. 44 AVG om
ervoor te zorgen dat het door de AVG geboden beschermingsniveau voor natuurlijke personen niet wordt ondermijnd
5.

6.

Hoelang worden uw gegevens opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als
noodzakelijk voor de vervulling van onze contractuele en
wettelijke verplichtingen of zolang de wettelijke bewaartermijnen de opslag voorschrijven.
Uw rechten als betrokkene
Elke betrokkene heeft het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig
artikel 16 AVG. U kunt de rectificatie van onjuiste of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens
eisen.

Datenschutzbeauftragter
Weishaupt n.v., Paepsemlaan 7, B-1070 Anderlecht
of
E-mail naar: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

U hebt het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17
AVG. U kunt de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, voor zover de verwerking ervan niet
noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht.
U hebt het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG. U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, voor zover de
juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u echter weigert deze te wissen.
U hebt het recht om een bezwaar in te dienen conform artikel 21 van de AVG.
U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG. U kunt eisen dat wij uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd
formaat aan u doorgeven.
Bij het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden de beperkingen volgens de AVG.
Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). U kunt een klacht indienen bij de
toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons,
bijv. als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. De verantwoordelijke instantie hiervoor is:
Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
B-1000 Brussel.
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
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