INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS
VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE
MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 48
40472 Düsseldorf

CONTACTPERSOON
Verena Tschersich (operationele, interne functionaris voor gegevensbescherming)
verena.tschersich@micro-tech-europe.com
Tel.: 0211-732762624

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Marc Mätzig (externe functionaris voor gegevensbescherming)
Neukuchhausen 42
42349 Wuppertal
dsb@edsbonline.eu
Tel.: 0202-2471802

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS, TYPE EN DOEL,
HET GEBRUIK ERVAN, ALSOOK DE DUUR VAN DE OPSLAG
We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en verwerken uw persoonsgegevens
in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van de EU en het Bundesdatenschutzgesetz 2018 (BDSG). In het kader van het
initiëren, aangaan, verwerken en afwikkelen van de contractuele relatie en/of andere
samenwerking, verzamelen we de volgende gegevens:
• aanhef, voornaam, achternaam, academische titel, functie, afdeling
• e-mailadressen
• adres

•
•
•
•

telefoonnummer (vast en/of mobiel)
faxnummer
bankgegevens
functie binnen het bedrijf, bijv. werknemers, andere
vertegenwoordiger/gemachtigde

DEZE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
•
•
•
•
•
•

uw identificatie
het uitvoeren van onze contractuele relatie
correspondentie en communicatie met u
facturatie
kredietcontrole
het afwikkelen van event. bestaande claims en het neerleggen van vorderingen
ten opzichte van u, de klant of leverancier.

Daarnaast verwerken wij – voor zover dit nodig is in het kader van de contractuele relatie
en/of andere samenwerking – persoonsgegevens die wij op legitieme wijze verkrijgen uit
publiek toegankelijke bronnen (bijv. openbare registers, pers, internet), of die wij rechtmatig
krijgen aangereikt door andere derde partijen (bijv. een kredietinformatiebureau).
Het verwerken van gegevens vindt plaats op uw of ons verzoek en is, in overeenstemming
met Artikel 6 (1) (b) AVG, noodzakelijk voor precontractuele maatregelen, een correcte
uitvoering van de contractuele relatie, het wederzijds nakomen van verplichtingen uit de
contractuele relatie, alsook het beëindigen van de contractuele relatie.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
(bijv. commerciële en fiscale opslagverplichtingen) in overeenstemming met Artikel 6 (1) (1)
(c) AVG. De persoonsgegevens die we voor de bestelling verzamelen worden opgeslagen tot
het moment dat de wettelijke bewaartermijn verloopt (6 jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de contractuele relatie werd beëindigd) en vervolgens verwijderd, tenzij
we in overeenstemming met Artikel 6 (1) (1) (c) AVG een fiscale en commerciële bewaar- en
documentatieverplichting hebben (bijv. Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht,
Belastingwet), die ons verplicht om de gegevens voor langere tijd op te slaan, of als u met
een dergelijke opslag in overeenstemming met Artikel 6 (1) (1) (a) AVG heeft ingestemd.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Binnen Micro-Tech Europe GmbH krijgen afdelingen, die persoonsgegevens nodig hebben
om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, toegang tot
persoonsgegevens.
Voor zover dit in overeenstemming met Artikel 6 (1) (1) (b) AVG vereist is voor het opzetten,
aangaan, verwerken en afwikkelen van contractuele relaties en/of voor andere
samenwerking, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. Onderaannemers,
samenwerkingspartners en hun vertegenwoordigers, advocaten en belastingadviseurs,
rechtbanken en andere overheidsinstanties, alsook vertalers ten behoeve van
correspondentie en voor het vorderen van claims en/of rechten en/of voor het verdedigen
van rechten, alsook aan IT-dienstverleners die wij in het kader van orderverwerking inhuren.
De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend worden gebruikt voor de
genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor
andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND
We dragen geen persoonsgegevens over naar een derde land.
Uitzondering: in het geval van directe verkoop worden persoonsgegevens, om de opdracht
uit te kunnen voeren, doorgegeven aan ons moederbedrijf, Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd
(China).

VOORZIENINGEN VAN DE WEBSITE
Gegevens (Categorieën)
IP-adressen van bezoekers (gepseudonimiseerd)
Sessiecookie. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Ontvanger
Provider
Opslagduur/Verwijderingstermijnen
Een sessiecookie is in de context van de wetgeving inzake gegevensbescherming
onschadelijk en wordt weer verwijderd als de browser wordt gesloten. Protocol- of
logbestanden worden na een redelijke tijd verwijderd.
● Ontvankelijkheid: als onderdeel van de belangenafweging (Artikel 6 (1f) AVG)
● Doeleinden van gegevensverwerking: bedrijfspresentatie
Externe presentatie/contact opnemen met geïnteresseerde partijen/klanten

RECHTEN VAN BETROKKENEN
U heeft de volgende rechten:

• overeenkomstig Artikel 7 (3) AVG, om de toestemming die u ons heeft gegeven te allen
tijde in te trekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen, die
aan ons zijn afgegeven voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25
mei 2018. Het intrekken van toestemming betekent dat we in de toekomst niet langer
door kunnen gaan met het verwerken van gegevens op basis van de betreffende
toestemming,

• overeenkomstig Artikel 15 AVG, om informatie te vragen over de persoonsgegevens die
wij van u verwerken. U kunt met name informatie verkrijgen over de
verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan
wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het
bestaan van een recht op rectificatie, wissen en beperking van verwerking, het recht van
bezwaar en het recht geïnformeerd te worden over de oorsprong van uw gegevens, voor
zover deze niet bij ons zijn verzameld,

• overeenkomstig Artikel 16 AVG, om onverwijld rectificatie van onjuiste, of aanvulling van
uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen,

• overeenkomstig Artikel 17 AVG, om het wissen van uw door ons opgeslagen
persoonsgegevens te verlangen, behalve als verwerken noodzakelijk is om het recht op
vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting te
vervullen, om redenen van algemeen belang, of om rechten en/of aanspraken te
vorderen, uit te oefenen of te verdedigen,

• overeenkomstig Artikel 18 AVG, om beperking van het verwerken van uw
persoonsgegevens te verlangen, op voorwaarde dat u de correctheid van de gegevens
betwist, de verwerking onwettig is, maar u wissen afwijst en wij de gegevens niet langer
nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het vorderen, uitoefenen of verdedigen
van wettelijke claims, of overeenkomstig Artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen
verwerking,

• overeenkomstig Artikel 18 AVG, om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt
te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat, of te laten
verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke,

• overeenkomstig Artikel 77 AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw
gebruikelijke woon- of werklocatie of in onze bedrijfslocatie.

HERROEPINGSRECHT
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen
overeenkomstig Artikel 6 (1) (1) (f) AVG, heeft u het recht om, overeenkomstig Artikel 21
AVG, op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, op
voorwaarde dat er zich hiervoor redenen voordoen, die voortvloeien uit uw specifieke
situatie. Wilt u gebruikmaken van uw herroepingsrecht, dan volstaat een informele verklaring
per e-mail aan Micro-Tech Europe GmbH: verena.tschersich@micro-tech-europe.com

RECHT VAN BEZWAAR
U heeft, naast andere administratieve of gerechtelijke mogelijkheden, het recht om een
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u
woont, waar uw werkplek is, of waar de vermeende schending heeft plaatsgehad, als u van
mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
Het adres van de voor onze onderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
https://www.ldi.nrw.de
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10

Raadpleegt u, voor gedetailleerde aanvullingen van de gegevensverwerking van
persoonsgegevens in overeenstemming met Artikel 13 en 14 AVG, a.u.b. dit document:

