Informatie over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens voor
werknemers van zakelijke partners, voor klanten en leveranciers van
Dyckerhoff GmbH
1.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact
opnemen?
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Duitsland
Telefoon: +49 611 676-0
E-mail: info@dyckerhoff.com
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking op:
Functionaris voor gegevensverwerking (Data Protection Officer) van Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Duitsland
E-mail: Protection.Data@Dyckerhoff.com

2.

Welke gegevens over u verwerken wij?
We verwerken persoonsgegevens die we ontvangen tijdens het verloop en de ontwikkeling
van onze zakelijke relaties, of die nodig zijn om onze verplichtingen die voortvloeien uit de
contractuele relatie na te komen. Deze omvatten bijvoorbeeld stamgegevens,
contactgegevens, organisatiegegevens, contractgegevens, factuurgegevens en eventuele
geregistreerde gegevens die we rechtstreeks van u ontvangen of van bronnen die voor het
publiek beschikbaar zijn, evenals informatiebestanden en kredietbureaus.
Daarnaast verwerken we gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw
geboortedatum.

3.

Wat is de rechtsgrond en wat zijn de doelen voor de verwerking van uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en alle
andere relevante wettelijke bepalingen. Verwerking wordt uitgevoerd:
a. om te voldoen aan contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 b AVG)
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de respectieve contractuele
relaties en gerelateerde contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld levering, facturering,
kwaliteitsborging, enz.).
b. na afweging van belangen (artikel 6 lid 1 f AVG)
Waar nodig verwerken wij uw gegevens verder dan nodig is om onze contractuele
verplichtingen na te komen, om onze legitieme belangen en die van derden te
beschermen.
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Voorbeelden:
- Videobewaking om eigendomsrechten, arbeidsveiligheid en kwaliteitsborging te
garanderen
- Maatregelen om te zorgen voor IT-beveiliging en gegevensbescherming
c. op basis van toestemming (artikel 6 par. 1 bis AVG)
Mits u heeft ingestemd met onze verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke
doeleinden (bijvoorbeeld identiteitsgegevens, klantinformatie), wordt de verwerking
gebaseerd op uw toestemming als wettig beschouwd. Elke gegeven toestemming kan
te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op
de rechtmatigheid van de gegevens die zijn verwerkt tot het moment van intrekking.
d. op basis van wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1 c AVG)
Dit omvat bijvoorbeeld ook de naleving van wettelijke rapportageverplichtingen volgens
de Duitse belastingwetgeving en binnen de reikwijdte van de wettelijke verplichtingen
voor het bewaren van archieven.
4.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Binnen ons bedrijf wordt toegang tot uw gegevens alleen verleend aan die kantoren die ze
nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen nakomen.
Met betrekking tot het doorsturen van uw persoonsgegevens naar ontvangers buiten ons
bedrijf, ontvangen kantoren de gegevens als contractuele of wettelijke bepalingen dit
voorschrijven (bijvoorbeeld accountants, financieel controleurs).
Daarnaast maken we gebruik van de ondersteuning van serviceproviders, die bekendstaan
als 'gegevensverwerkers', afhankelijk van de gelegenheid en in elk geval op basis van
geschikte overeenkomsten. Dit kunnen ook groepsmaatschappijen zijn.

5.

Worden uw gegevens overgedragen aan derde landen?
Er worden geen persoonsgegevens overgedragen aan derde landen.
Als we in de toekomst echter persoonsgegevens overdragen aan kantoren in landen buiten
de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we deze alleen doorsturen op
voorwaarde dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming heeft, wat
is bevestigd door de Europese Commissie, of als er andere passende
gegevensbeschermingsgaranties aanwezig zijn (bijvoorbeeld een overeenkomst met de
standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie).

6.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Wij verwerken en slaan uw persoonsgegevens op zolang als nodig is om onze
contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen (met name in overeenstemming met
de handelswetgeving en belastingwetgeving). In dit opzicht moet worden opgemerkt dat de
bewaarperiode varieert afhankelijk van het doel van de gegevensverwerking. Als de
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gegevens niet meer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen,
worden ze regelmatig gewist of geanonimiseerd.
7.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming?
Elke betrokkene heeft het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op
rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG, het recht op wissing overeenkomstig artikel 17
AVG, het recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG, het recht op
bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG en het recht op gegevensportabiliteit
overeenkomstig artikel 20 AVG.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende
autoriteiten.
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om contact op te nemen met de eerder
genoemde Functionaris voor gegevensbescherming.
U kunt de toestemming die aan ons is verleend voor het verwerken van persoonsgegevens
op elk gewenst moment intrekken. Let erop dat het intrekken alleen van invloed is op de
toekomst. Elke verwerking die plaatsvindt voorafgaand aan het intrekken wordt hierdoor
niet beïnvloed.

8.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken?
Binnen het kader van de contractuele relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die
vereist zijn om het contract vast te leggen en uit te voeren en om de contractuele
verplichtingen die ermee verbonden zijn na te leven of die wij wettelijk verplicht zijn te
verzamelen. Zonder deze gegevens zijn we in de regel niet in staat het contract met u te
sluiten of uit te voeren.
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