
Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van ons online aanbod https://re-

flections.news (hierna "Website"). 

We hechten veel waarde aan privacy. De verzameling en verwerking van uw persoonlijke 

gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor 

gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(DSGVO). 

  

1            Verantwoordelijke  

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gege-

vens in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG 

Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes 

c / o Amicale Internationale KZ Neuengamme 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Jean-Dolidier-Weg 75 

21039 Hamburg 

info@rfhabnc.org 

  

Hoofdredacteur: Swenja Granzow-Rauwald 

Voor de kring van sponsors en uitgevers: Barbara Hartje, voorzitter van het Freundeskeis KZ-

Gedenkstätte Neuengamme, en Christine Eckel, secretaris-generaal van het Amicale Internati-

onal  KZ Neuengamme (adres komt overeen met het adres van de website) 

Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens 

door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid als geheel of voor afzonderlijke maatre-

gelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon. 

U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment opslaan en afdrukken. 

  

2 Algemene doeleinden van verwerking 

We gebruiken persoonlijke informatie voor het gebruik van de website, waaronder het verzen-

den van een nieuwsbrief en het maken van gebruikersstatistieken. 

  



3 Welke gegevens gebruiken we en 

waarom? 

3.1           hosting 

  

De hostingservices die we gebruiken om de volgende services te bieden: infrastructuur- en 

platformservices, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiliging en technische 

onderhoudsdiensten die we gebruiken om de site te gebruiken. 

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider voorraadgegevens, contactgegevens, inhouds-

gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta en communicatiegegevens van klanten, 

geïnteresseerde partijen en bezoekers van deze website op basis van onze legitieme belangen 

bij een efficiënte en veilige levering van onze website .Artikel 6, lid 1, zin 1 f) AVG i.vm Ar-

tikel 28 AVG. 

 3.2           toegang tot de gegevens 

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt .We verzamelen automa-

tisch informatie over uw gebruik en interactie met ons en registreren informatie over uw com-

puter of mobiele apparaat.We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang 

tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden).Toegang tot gegevens omvat : 

 −        Naam en URL van het opgehaalde bestand 

−        Datum en tijdstip van ophalen 

−        overgedragen hoeveelheid gegevens 

−        Bericht over succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode) 

−        Browser type en browserversie 

−        besturingssysteem 

−        Verwijzings-URL (dwz de eerder bezochte pagina) 

−        Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website 

−        Internet service provider van de gebruiker 

−        IP-adres en de aanvragende provider 

−          

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F6.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhNukz_lhZfAMFEk7RPZhiH6LfEA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F28.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRpTbT6W5pOJ6Myv68Xw3jX7bRLw


Wij gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan u of andere profilering voor statisti-

sche evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van onze website, 

maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en 

de omvang en aard van Gebruik van onze website en services, evenals voor factureringsdo-

eleinden, om het aantal klikken te meten dat van samenwerkingspartners wordt ontvangen.Op 

basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en op locatie gebaseerde inhoud bie-

den, verkeer analyseren, problemen oplossen en onze services verbeteren. 

 Dit is ook ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, blz. 1 f) GDPR. 

 We behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te herzien als er, op basis van 

concreet bewijs, een legitiem vermoeden bestaat van onwettig gebruik. We slaan IP-adressen 

op in de logbestanden voor een beperkte periode, als dit nodig is voor veiligheidsdoeleinden 

of voor het leveren van diensten of het factureren van een dienst, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld 

als u een van onze aanbiedingen gebruikt .Na afloop van de werking van de bestelling of na 

ontvangst van de betaling, zullen we het IP-adres te verwijderen indien het niet langer noodz-

akelijk is voor beveiligingsdoeleinden.We slaan IP-adressen op, zelfs als we een specifiek 

vermoeden van een misdaad hebben in verband met het gebruik van onze website. We bewa-

ren ook als onderdeel van uw account de datum van uw laatste bezoek (bijv.Bij het registre-

ren, inloggen, klikken op links, etc.). 

3.3           koekjes 

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren.Een sessiecookie 

is een klein tekstbestand dat door de respectieve servers wordt verzonden wanneer een webs-

ite wordt bezocht en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als zodanig bevat dit bestand een 

zogenaamde sessie-ID waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toe-

gewezen aan de gedeelde sessie.Dit kan Y worden herkend onze computer wanneer u terug-

keert naar onze site.Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Ze serveren z. 

U kunt bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie op meerdere pagina's gebruiken. 

We gebruiken ook een kleine hoeveelheid permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die 

op uw apparaat zijn opgeslagen) die op uw apparaat blijven staan en stellen ons in staat uw 

browser te herkennen wanneer u hem de volgende keer bezoekt. Deze cookies worden op uw 

harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. Hun levensduur is 1 

maand tot 10 jaar . Op deze manier kunnen we ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, 

effectievere en veiliger manier presenteren en bijvoorbeeld informatie laten zien die is afge-

stemd op uw interesses op de pagina. 

Ons rechtmatig belang bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6 lid 1, 

eerste zin, f) van de DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger 

te maken. 

De cookies slaan op over de volgende gegevens en informatie: 

-           Log-in informatie 

-           taalinstellingen 

-           ingevoerde zoektermen 



-           Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele 

functies van onze website. 

 Als de cookie is geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en wordt er 

geen toewijzing van uw persoonlijke gegevens aan dit identificatienummer gedaan. Uw naam, 

IP-adres of soortgelijke informatie die een toewijzing van de cookie n in staat zou stellen om 

u niet zal worden ingevoegd in de cookie.Op basis van de cookietechnologie ontvangen we 

alleen pseudonieme informatie, welke pagina's van onze winkel werden bezocht, welke pro-

ducten werden bekeken, enz. 

 U kunt uw browser instellen zodat u van tevoren op de hoogte bent van het instellen van coo-

kies en per geval kunt beslissen of u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in 

het algemeen uitsluit of dat cookies volledig worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit 

van de website beperken . 

  

3.4  Gegevens om onze contractuele verplichtingen na te 

komen 

  

We verwerken persoonsgegevens die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen 

na te komen, bijvoorbeeld.Naam, adres en e-mailadres. 

De verwijdering van de gegevens vindt plaats na het verstrijken van de garantieperioden en 

wettelijke bewaartermijnen. Alle gegevens die zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount (zie 

hieronder) worden in elk geval bewaard gedurende de tijd dat dit account wordt onderhouden. 

 De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 b) GDPR, 

omdat deze gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.  

  

3.5  Nieuwsbrief en provider MailChimp 

Om u te abonneren op de nieuwsbrief heeft u de gevraagde gegevens nodig tijdens het re-

gistratieproces. De registratie voor de nieuwsbrief wordt vastgelegd. Nadat je bent ingelogd, 

ontvang je een bericht op het opgegeven e-mailadres met de vraag om bevestiging van je re-

gistratie ("Double Opt-in"). Dit is nodig zodat derden zich niet kunnen registreren met hun e-

mailadres. U kunt altijd uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken en 

u dus afmelden voor de nieuwsbrief. 

 Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we MailChimp, een aanbieding van 

Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. 

 We bewaren de registratiegegevens zolang ze nodig zijn voor het verzenden van de nieuws-

brief. De logging van de aanvraag en het afleveradres worden bewaard zolang er belangstel-

ling was voor het bewijs van de oorspronkelijk verleende toestemming, in de regel zijn dit de 

verjaringstermijnen voor civiele vorderingen, dus maximaal drie jaar.   



  

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die worden 

beschreven in de context van deze opmerkingen, worden ook opgeslagen op de servers van 

MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven 

te verzenden en te evalueren.Bovendien kan MailChimp deze informatie gebruiken voor het 

optimaliseren of verbeteren van zijn eigen diensten.MailChimp zal uw gegevens niet gebrui-

ken om contact met u op te nemen of uw informatie met derden te delen.Meer informatie over 

hoe u met uw gegevens omgaat , kunt u vinden op de MailChimp- website . 

 MailChimp is gecertificeerd onder het privacyschild " Privacy Shield " van de VS en de EU 

en is vastbesloten om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming.Verder heb-

ben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp .Dit is een contract 

waarin MailChimp belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, het namens ons 

in overeenstemming met haar privacybeleid te verwerken en in het bijzonder het niet aan der-

den bekend te maken.U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken : https://mail-

chimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-

1583040711.1518177965 . 

  

3.5.1 geloofsbrieven 

Om u te abonneren op de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te voeren. 

Verdere details zijn vrijwillig en dienen om de nieuwsbrief te personaliseren. 

 De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming volgensArtikel 

6, lid 1 , zin 1 a ) in samenhang met artikel 7 DSGVO in combinatie met § 7 (2) nr. 3 UWG. 

De wettelijke basis voor het loggen van de applicatie is ons rechtmatig belang om te bewijzen 

dat de zending met uw toestemming is gemaakt. 

U kunt de registratie op elk moment annuleren, zonder andere kosten dan de transmissiekos-

ten volgens de basistarieven. Een schriftelijk bericht aan de contactgegevens als bedoeld in 

punt 1 (bijv.Als e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Uiteraard vindt u ook in elke 

nieuwsbrief een afmeldlink .Tegelijkertijd vervalt uw toestemming om het via MailChimp te 

verzenden en de statistische analyses.Een aparte intrekking van de verzending via MailChimp 

of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. 

Bron: Sören Siebert (imprint generator van erecht24) 

Om onze nieuwsbrief interessant voor u te maken, registreren we statistisch welke links de ge-

bruikers hebben aangeklikt in de nieuwsbrief. Door u te registreren, gaat u akkoord met deze 

statistische registratie. 

Het statistische onderzoek met het oog op verbetering omvat ook oproepsites (die kunnen 

worden bepaald met behulp van het IP-adres), toegangstijden, evenals of de nieuwsbrieven 

worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt.Om technische 

redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de 

nieuwsbrief.Maar het gaat niet om het observeren van nieuwsbriefabonnees. Het doel is om 

inhoud die interessant is voor lezers op een aantrekkelijke manier te presenteren 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2Fparticipant%3Fid%3Da2zt0000000TO6hAAG&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4FroQNVsik1wm2BbgeOynIHXHTw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2Fparticipant%3Fid%3Da2zt0000000TO6hAAG&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4FroQNVsik1wm2BbgeOynIHXHTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fforms%2Fdata-processing-agreement%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa4lRaqOZAhAxXJi9X6wt4xploeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgRiG3OuiDmNp9ELEWfZqZbnEHow
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3.5.2             Online gesprek en gegevensbeheer 

In sommige omstandigheden zullen we u doorverwijzen naar de pagina van MailChimp - 

bijv.De nieuwsbrief biedt bijvoorbeeld een koppeling in het geval van weergaveproblemen .U 

hebt ook de mogelijkheid om uw gebruikersgegevens online te wijzigen. Als u het privacybe-

leid van MailChimp wilt lezen, kan dit alleen online worden gedaan. 

We hebben geen controle over het verzamelen van gegevens wanneer we de MailChimp-web-

site bezoeken. Cookies worden gebruikt op de website. De persoonlijke gegevens die hiermee 

worden verzameld, kunnen worden gedeeld met serviceproviders zoals Google Analytics. Zie 

het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie .U hebt echter de mogelijkheid om 

bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling.  

Hier zijn twee gerelateerde links voor het Europese gebied: http://www.aboutads.info/choices/ 

en http://www.youronlinechoices.com/ . 

  

3.6 E-mail contact 

Als u contact met ons opneemt (bijv. B. door middel van contactformulier of e-mail), verwer-

ken we uw informatie om het verzoek te verwerken en in het geval dat vervolgvragen zich 

voordoen. 

Als de gegevensverwerking plaatsvindt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, 

die op uw verzoek plaatsvinden, of, als u al klant van ons bent, voor de uitvoering van het 

contract, is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking artikel 6, lid 1, pagina 1 b) 

AVG. 

 Wij verwerken verdere persoonlijke gegevens alleen als u daarmee instemt (artikel 6, lid 1, 

zin 1 a) GDPR) of we hebben een rechtmatig belang bij de verwerking van uw gegevens (arti-

kel 6, lid 1, zin 1 f) GDPR) , Een legitiem belang ligt z. Bijvoorbeeld reageren op uw e-mail. 

3.7 Gebruik van de commentaarfunctie 

Als u de opmerkingfunctie gebruikt, worden cookies alleen ingesteld als u akkoord gaat met 

de opslag van gegevens zoals naam, e-mail, enz.  

  

4 Statistieken van Wordpress.com 

 We gebruiken Wordpress.com Stats, een analysedienst van Automattic Inc. 

60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110.  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgRiG3OuiDmNp9ELEWfZqZbnEHow
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Wordpress.com Stats maakt gebruik van zogenaamde."Cookies", tekstbestanden die op uw 

computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. 

Dit bedrijf maakt gebruik van trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, 

San Francisco, CA 94103-3153, VS. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd o-

ver het gebruik van deze website door de bezoekers van de site, wordt meestal doorgestuurd 

naar een server in de VS en daar opgeslagen. 

 Dit is ook ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, blz. 1 f) GDPR. 

 Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. U kunt de installatie van 

cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien 

kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van de informatie door Quantcast 

met effect voor de toekomst door uw voorkeuren te bewerken op https://www.quant-

cast.com/opt-out/. 

 Bron: patroon van jurist Thomas Schwenke (patroon Schwenke) . 

 Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. 

  

5 bewaartijd 

Tenzij specifiek vermeld, bewaren we persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om 

de nagestreefde doelen te bereiken. 

 In sommige gevallen voorziet de wetgever in het bewaren van persoonsgegevens , bijvoorbe-

eld in fiscaal of handelsrecht.In deze gevallen worden de gegevens alleen door ons opgesla-

gen voor deze wettelijke doeleinden , maar niet anderszins verwerkt en verwijderd na het ver-

strijken van de wettelijke bewaarperiode. 

 

 6 Uw rechten als gegevensbeheerder 

Onder toepasselijk recht heeft u verschillende rechten op uw persoonlijke gegevens. Als u 

deze rechten wilt doen gelden, stuurt u uw verzoek per e-mail of per post met een duidelijke 

identificatie van uw persoon naar het adres dat is vermeld in sectie 1. 

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten. 

 

6.1 Recht op bevestiging en informatie 

 U hebt het recht om informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te wissen. 

 In detail:  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frechtsanwalt-schwenke.de%2Fwordpress-com-stats-pluginjetpackblogs-datenschutzkonform-nutzen-mit-muster-der-datenschutzerklaerung%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBimSimXGgPQo9brySJd7m4vy_Mw


U hebt op elk moment het recht om een bevestiging van ons te verkrijgen over de verwerking 

van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Als dit het geval is, hebt u het recht om 

ons om gratis informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die samen met een kopie 

van deze gegevens zijn opgeslagen. Verder is er recht op de volgende informatie:  

1. de verwerkingsdoeleinden; 

2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; 

3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendge-

maakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of 

aan internationale organisaties; 

4. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen 

of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur; 

5. het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die 

u betreffen of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verant-

woordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking; 

6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit; 

7. als de persoonlijke informatie niet bij u wordt verzameld, alle beschikbare informatie 

over de bron van de gegevens; 

8. het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profilering vol-

gens artikel 22 (1) en (4) GDPR en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie o-

ver de betrokken logica, evenals de implicaties en beoogde effecten van dergelijke 

verwerking voor u. 

Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale 

organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht op de hoogte te zijn van de pas-

sende garanties op grond van artikel 46 GDPR. 

  

6.2  Recht op rectificatie 

 U hebt het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens corrigeren en, indien nodig, 

voltooien. 

In detail: 

U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over ons te 

eisen.Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de 

voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een 

aanvullende verklaring. 

  

6.3 Recht op annulering ("recht om te worden vergeten") 

 In een aantal gevallen zijn we verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen.  

 In detail: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-22-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe3G3rmEN5VKkhLp5RbmbAya3qxQ


Volgens artikel 17 (1) AVG heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens on-

verwijld te verwijderen en zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te 

verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is: 

1. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verzameld of anderszins zijn verwerkt. 

2. Zij trekken hun toestemming in, waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 

1, zin 1 a) GDPR of artikel 9, lid 2, onder a) GDPR, en er is geen andere rechtsgronds-

lag voor de verwerking. 

3. In overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, maken zij bezwaar tegen de verwerking 

en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde gronden voor verwerking, of zij maken 

bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 (2) AVG. 

4. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt. 

5. Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting onder EU- of nationaal recht waaraan wij zijn onderworpen. 

6. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informa-

tiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 GDPR. 

Als we de persoonsgegevens openbaar beschikbaar hebben gemaakt en als we verplicht zijn 

deze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1, AVG, zullen we passende, ook 

technische, verantwoordelijken voor gegevenscontroleurs die verantwoordelijk zijn voor de 

persoonsgegevens, nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de imple-

mentatiekosten. Verwerk Gegevens en informeer u dat u om verwijdering van koppelingen 

naar dergelijke persoonlijke informatie of kopieën of replicaties van dergelijke Persoonlijke 

Informatie hebt verzocht. 

  

6.4           Recht op beperking van verwerking 

 In een aantal gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 

beperken.  

In detail:  

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking te beperken als een van de volgende voor-

waarden van toepassing is: 

1. De nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens wordt door u gedurende een be-

paalde periode betwist waardoor wij de juistheid van uw persoonlijke gegevens kun-

nen verifiëren. 

2. de verwerking is onwettig en u hebt geweigerd om de persoonlijke gegevens te ver-

wijderen en hebt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van uw persoon-

lijke gegevens gevraagd; 

3. We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden van ver-

werking, maar u hebt de informatie nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefe-

nen of te verdedigen, of 

4. U hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG, 

zolang het niet zeker is of de gerechtvaardigde redenen van ons bedrijf opwegen tegen 

de uwe. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-6-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvs12t3LTZbBsl8mGUeB7TNlkKKQ
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-21-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhY_L1vNIYezcbsU8gKjDLgMKmHg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-21-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhY_L1vNIYezcbsU8gKjDLgMKmHg
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-21-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhY_L1vNIYezcbsU8gKjDLgMKmHg


  

6.5           Recht op gegevensoverdracht 

 U hebt het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot u te ontvangen, verzenden of 

verzenden op een machineleesbare manier. 

In detail:  

U hebt het recht om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt in een gestructureerd, ge-

meenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om die infor-

matie ongehinderd aan een andere persoon te verstrekken, op voorwaarde dat 

1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 

a) AVR of artikel 9, lid 2, onder a) AVR of op een contract ingevolge artikel 6, lid 1, 

punt 1, onder b) AVG en 

2. de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. 

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met paragraaf 1 

heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons worden 

doorgegeven aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is. 

  

6.6 recht op 

 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonlijke 

gegevens door ons als dit is gebaseerd op uw specifieke situatie en als onze belangen in de 

verwerking niet de overhand hebben.  

 In detail:  

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgege-

vens betreffende u overeenkomstig artikel 6 (1) zin 1 (e) of (f) AVG om redenen die voortko-

men uit uw specifieke situatie ; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalin-

gen.We verwerken niet langer persoonlijke informatie, tenzij we overtuigende, legitieme 

gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en 

vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridi-

sche claims. 

Als persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het 

recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met 

betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profile-

ring voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. 

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken 

tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen voor wetenschappelijke of histori-

sche onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van 

de AVG. Tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-6-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvs12t3LTZbBsl8mGUeB7TNlkKKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-9-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGs7CBStY8bEvfguEel6NKG1UzPyw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdsgvo-gesetz.de%2Fart-6-dsgvo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvs12t3LTZbBsl8mGUeB7TNlkKKQ
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6.7 Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering 

 U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebas-

eerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben 

of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. 

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van verzamelde persoonlijke gegevens. 

  

6.8 Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te 

trekken 

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk 

gewenst moment in te trekken. 

  

6.9 Het recht om te klagen bij een toezichthoudende auto-

riteit 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de 

lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van 

mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is. 

  

7 gegevensbeveiliging 

  

We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van 

toepasselijke wetten en technische mogelijkheden voor gegevensbescherming.  

 Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd met ons verzonden. Dit geldt voor uw bestel-

lingen en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket 

Layer), maar wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv.B. in communicatie via e-

mail) kunnen beveiligingslekken hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen 

toegang door derden is niet mogelijk. 

 Om uw gegevens te beschermen, handhaven we technische en organisatorische beveiligings-

maatregelen in overeenstemming met artikel 32 DSGVO, die we altijd aanpassen aan de 

meest geavanceerde technologie.  



We garanderen ook niet dat ons aanbod op specifieke tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, 

onderbrekingen of storingen kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die we gebrui-

ken, wordt regelmatig een back-up gemaakt. 

8 Overdracht van gegevens aan derden, 

geen gegevensoverdracht naar niet-EU-lan-

den 

 In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf. 

Indien en voor zover wij derden inschakelen bij het uitvoeren van contracten (zoals logistieke 

dienstverleners), zullen zij alleen persoonsgegevens ontvangen voor zover de transmissie ver-

eist is voor de betreffende dienst. 

 In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uit-

besteden, verplichten we verwerkers contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebrui-

ken in overeenstemming met de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en om de 

bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen. 

 Gegevensoverdracht aan agentschappen of personen buiten de EU buiten het geval bedoeld in 

lid 4, vindt niet plaats en is niet gepland.  

 


