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> UITGANGSPUNTEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

U bent via een link op deze pagina terecht gekomen, omdat u meer wilt weten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Om aan onze informatieplichten conform art. 12 e.v. van de AVG te voldoen, vindt u onderstaand al onze informatie met betrekking tot de 

bescherming van uw privacy.

> De verantwoordelijke plaats voor de verwerking van persoonsgegevens is 

REMONDIS SE & Co. KG

Brunnenstr. 138

44536 Lünen // Germany

T +49 2306 106-0

F +49 2306 106-100

Meer informatie over ons bedrijf, informatie over de vertegenwoordigingsbevoegde personen en andere contactmogelijkheden vindt u in het 

colofon van onze website > remondis.de/impressum/

> Doel van de verwerking

De van u ontvangen gegevens verwerken wij in principe alleen voor de doelen, waarvoor wij ze ontvangen en verzameld hebben. Dat kan in 

het bijzonder de volgende doelen betreffen: 
 uitvoering van de communicatie

  antwoorden op aanvragen

  voorbereiding en uitvoering van diensten

  voorbereiding en afwikkeling van overeenkomsten

Een verwerking voor andere doelen komt alleen dan aanmerking, indien in zoverre sprake is van verplichte juridische gegevens conform art. 

6 lid 4 van de AVG. De informatieplichten conform art. 13 lid 3 en art. 14 lid 4 van de AVG werden uiteraard in acht genomen.

> Rechtsgrond voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe - tenminste indien er nog geen gespecificeerde rechtsvoorschriften 

zijn - art. 6 van de AVG. Indien persoonsgegevens op grond van uw toestemming worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht deze 

toestemming met werking voor de toekomst te herroepen.

Daarvoor komen de onderstaande mogelijkheden in aanmerking: 
 art. 6 lid 1 zin. 1 letter a) van de AVG

 art. 6 lid 1 zin. 1 letter b) van de AVG

 art. 6 lid 1 zin. 1 letter c) van de AVG

 art. 6 lid 1 zin. 1 letter f) van de AVG

Als een verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter. f) van de AVG plaatsvindt, dan volgt de verantwoordelijke persoon onderstaande geoor-

loofde belangen van zichzelf of derden: het uitvoeren van communicatie, als de betrokken persoon geen directe contractpartner voor de 

voor te bereiden of bestaande contractverhoudingen is.

Als wij de gegevens op basis van een belangenafweging verwerken, heeft u als betrokkene het recht, rekening houdend met art. 21 van de 

AVG, de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen.

> Ontvanger van de persoonsgegevens

 Verantwoordelijke, in het bijzonder de medewerker van de vakafdeling

  De opdrachtverwerkers, d.w.z. de bedrijven, die op grond van de contractuele samenwerking uitsluitend conform de aanwijzingen van de 

verantwoordelijke met uw gegevens omgaan.g 
  Overheidsorganen en -instellingen, indien daartoe een wettelijke of officiële verplichting bestaat 
  Externe accountants, banken, kredietbureaus 



> Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU

Uw gegevens worden in principe alleen aan derden doorgegeven als dat voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk is, het 

doorgegeven op basis van een belangenafweging in de zin van  art. 6 lid 1 letter f) van de AVG is toegestaan, wij juridisch verplicht zijn tot 

het doorgeven of wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend. 

Indien de overdracht van gegevens naar een andere land buiten de EU plaatsvindt, wordt een passende gegevensbeschermingsniveau, door 

het afsluiten van EU-standaardclausules en/of deelname van de ontvanger aan het zogeheten „Privacy Shield“ en de door de derden voor 

de privacybescherming en veiligheid van uw gegevens passende maatregelen zijn gegarandeerd.

> Categorieën van de persoonsgegevens 

Indien de verantwoordelijke persoon uw gegevens niet rechtstreeks uit de communicatie met u verzamelt en u dus weet om welke gege-

vens het gaat, wordt u erop gewezen dat de verantwoordelijke persoon regelmatig de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:
 stamgegevens, zoals de voor- en achternaam, beroepsopleiding
 contacten, zoals adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressenn
 bankgegevens

 inhoud van de communicatie
 gegevens van belanghebbenden, incl. gegevens over de wettelijk vertegenwoordigers
 gegevens over de toedracht, inclusief gegevens over de persoonlijke en economische omstandigheden 

> Opslagduur

De persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke net zo lang opgeslagen als dat voor de beschikbaarheid ten behoeve van het doel van 

de verwerking noodzakelijk is. In zoverre de opslag van gegevens niet meer nodig is om aan de contractuele of wettelijke verplichtingen te vol-

doen en de geoorloofde belangen te volgen, d.w.z. voor het verkrijgen van bewijsmiddelen of bewijzen in het kader van de wettelijk verplichte 

voorschriften, worden deze regelmatig gewist.

> Uw rechten als betrokken persoon/functionaris gegevensbescherming

Op verzoek zullen wij u schriftelijk of langs elektronische weg informeren over de gegevens die wij van u persoonlijk bij ons hebben 

opgeslagen (art. 15 van de AVG) evenals uw invoeren om deze te verwijderen (art. 17 van de AVG), correctie (art. 16 van de AVG), beperking 

van de verwerking (art. 18 van de AVG) evenals de overdracht (art. 20 van de AVG) van uw persoonsgegevens controleren en indien dit aan 

voorwaarden is gebonden, deze opvolgen. 

Neem daarvoor a.u.b. contact op met:

REMONDIS SE & Co. KG

- concernfunctionaris gegevensbescherming -

Brunnenstr. 138

D-44536 Lünen

> datenschutz@remondis.de

Hetzelfde geldt wanneer u uw toestemming tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens heeft gegeven en deze weer wilt 

herroepen. U kunt een dergelijke toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst per e-mail of brief herroepen.

U kunt in het bijzonder gebruik maken van uw herroepingsrecht conform art. 21 lid 1 en 2 van de AVG m.b.t. de verwerking van uw gege-

vens in verband met directe reclame, als dit op basis van een belangenafweging plaatsvindt.

> UITGANGSPUNTEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING



> Recht tot het indienen van een klacht

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wet is, kunt u een klacht indienen bij een toezicht-

houdende instantie. Een lijst van de functionarissen gegevensbescherming evenals hun contactgegevens kunt u via de onderstaande link 

opvragen: > bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html
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