Informatieplicht conform art. 13 AVG
Verantwoordelijk voor gegevensverwerking, conform art.13 par. (1) lid a)
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 17
D-87700 Memmingen
Telefoon: +49 (0) 8331 / 930-6
Fax: +49 (0) 8331 / 930-880
Directie: Isabell Janoth, Thomas Ulbricht
Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris conform art 13 par. (1) lid b) AVG
Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bergstraße 11
91207 Lauf an der Pegnitz
+49 9123 70275-10
michaela.helbig@helbig-datenschutz.de
Doelen en rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking, conform art 13 par. (1) lid c) AVG
De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het nakomen van contracten of het uitvoeren van
precontractuele maatregelen. Hieronder vallen stamklantgegevens met inbegrip van contactpersonen, evenals de
contactgeschiedenis, aanbiedingen, bestellingen, facturen, projectgegevens en andere wettelijke verplichtingen van de
verantwoordelijke partij.
De wettelijke basis vloeit voort uit artikel 6 AVG. Verdere essentiële rechtsbeginselen komen voort uit de handelscode,
de belastingwetgeving, de Duitse wet op de besloten vennootschap en overige wettelijke vereisten die op de GmbH &
Co. KG van toepassing zijn. Hieronder vallen ook contractuele regelingen. De verwerking van nieuwsbrieven is
gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen.
De verwerking is ter bescherming van de legitieme belangen van de verantwoordelijke partij of een derde
partij conform art. 13 par. (1) lid d) AVG
Indien vereist verwerken we uw gegevens buiten de daadwerkelijke uitvoering van het contract ter bescherming van
onze legitieme belangen of die van derden. Hieronder vallen:
Verkoopbeheer en verkoopcontrolling
Het indienen van juridische claims en verdediging in geval van juridische geschillen
Waarborgen van IT-veiligheid en IT-operaties
Maatregelen voor de beveiliging van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole, videobewaking)
en voor de implementatie van huisrecht
Maatregelen aangaande bedrijfsbeheer en ontwikkeling
Ontvangerscategorieën persoonlijke gegevens (gegevensoverdracht) conform art 13 par. (1) lid e) AVG
Binnen Duitsland, de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte
Duitsland:
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Accountants, gerechtsdeurwaarders en andere schuldeisers, evenals andere overheidsinstanties, om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen en aan aangevraagde schriftelijke verklaringen, logistieke bedrijven en klanten, waaronder
leveranciers en andere agentschappen en zakelijke partners.
Andere landen, met inbegrip van besluit van geschiktheid conform art. 13 par. (1) lid f AVG
In het kader van internationale zakelijke relaties vindt overdracht plaats conform art. 6 par. 1 lid b voor het nakomen van
contracten of het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Hiervoor is geen besluit van geschiktheid vereist.
Opslagduur conform art. 13 par. (2) lid a)
De respectieve doelen zijn het resultaat van wettelijke vereisten en van relevante branchespecifieke voorschriften. De
persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat het doel is bereikt.
Rechten van betrokkene conform art. 13 par. (2) lid b)
U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen met behulp van de bovenstaande contactgegevens. Wanneer door u
verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u belanghebbende in de zin van de AVG en hebt u de volgende
rechten met betrekking tot verantwoordelijke partij:
Indicaties van de rechten van betrokkene
De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijk partij te vragen naar een bevestiging van eventuele verwerking
van de betreffende persoonsgegevens door de verantwoordelijke partij; wanneer er inderdaad sprake is van verwerking,
heeft de betrokkene recht op informatie aangaande deze persoonlijke gegevens en de informatie zoals opgesomd in
artikel 15 van de AVG.
De betrokkene heeft het recht van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens te verlangen
dat onjuiste persoonsgegevens terstond worden gecorrigeerd en, indien nodig, onvolledige persoonlijke gegevens
worden aangevuld (art. 16 van de AVG)
De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke partij (verwerker) te eisen dat de persoonlijke gegevens die op
betrokkene betrekking hebben, onverwijld worden verwijderd, op voorwaarde dat aan een van de in artikel 17 van de
AVG uiteengezette voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de
nagestreefde doelen (recht om vergeten te worden).
De betrokkene heeft het recht van de verwerker te verlangen dat deze de verwerking van gegevens beperkt, als aan
een van de voorwaarden in AVG-artikel 18 is voldaan, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt
tegen verwerking voor de duur van de beoordeling door verantwoordelijke partij.
De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over
en aangaande betrokkene, om redenen die voortkomen uit hun specifieke situatie. De verantwoordelijke partij zal de
persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij verwerker overtuigende legitieme gronden voor verwerking kan
aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor
het indienen, de uitoefening of de verdediging van wettige aanspraken (artikel 21 AVG).
Rechten van betrokkene conform art. 13 par. (2) lid c) AVG
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden
(bijvoorbeeld voor de verwerking van afbeeldingen van de betrokkenen), is de rechtmatigheid van dergelijke verwerking
gebaseerd op uw toestemming.
Een eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping van
toestemmingsverklaringen die aan ons vóór de intreding van de AVG zijn verstrekt, dus vóór 25 mei 2018.
Houd u er rekening mee dat de intrekking pas van toepassing is voor toekomstige situaties. Verwerking die vóór de
intrekking heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.
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Het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie conform art. 13 par. (2) lid d) AVG
Elke betrokkene heeft onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel het recht een klacht in te
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als de betrokkene van oordeel is dat met de verwerking van op u betrekking
hebbende persoonlijke gegevens inbreuk wordt gepleegd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel
77 AVG). De betrokkene kan dat recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van zijn woonplaats,
werkkring of de plaats van vermeende inbreuk
Beiers deelstaatbureau voor toezicht op gegevensbescherming
Bezoekadres:
Promenade 27 (Schloss)
D-91522 Ansbach
Postadres:
Postfach 606
D-91511 Ansbach
Tel.: +49 (0)981/531300
Fax: +49 (0)981/53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de
Verstrekking van persoonlijke gegevens conform art. 13 par. (2) lid e) AVG
In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die nodig
is voor de motivering, uitvoering en beëindiging van de zakelijke relatie of de persoonlijke gegevens die wij wettelijk
moeten verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij normaal gesproken de zakelijke relatie niet tot stand laten
komen.
Wijziging van het privacybeleid
Wijziging van het doel
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de vereisten voor
gegevensbescherming. De huidige versie is te vinden onder het privacybeleid op onze website
www.buzil.de/datenschutz. U kunt deze ook op elk gewenst moment aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.
Indien wij voornemens zijn uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, dat wil zeggen andere dan genoemde,
zullen wij u hierover in overeenstemming met de wet informeren.

Stand per 13.03.2019
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