Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Verkoop
De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene conform art. 13 AVG over de verwerking
van persoonsgegevens.
1. Informatie conform art. 13, lid 1 AVG
1.1 Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van
de functionaris voor gegevensbescherming (art. 13, lid 1, sub a) en b) AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in art. 4, sub 7) AVG is:
Baumer SA/NV
Directie: Geert van de Wiele
Nijverheidsstraat 13
BE - 2260 Westerlo
info@baumer.com
Functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@m-consecom.de
1.2 Verwerkingsdoeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens
(art. 13, lid 1, c) AVG)
De persoonsgegevens worden verwerkt voor reclame-, marketing- en verkoopdoeleinden.
Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de volgende voorschriften:
De verwerking is op grond van art. 6, lid 1, zin 1, sub b) AVG noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
De verwerking is op grond van art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG noodzakelijk voor de behartiging van
de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve
wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer
de betrokkene een kind is.
1.3 Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden
(art. 13, lid 1, sub d) AVG)
De belangen van de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens zijn in
het bijzonder het opnemen van contact voor marketingdoeleinden, het winnen van klanten en de
klantenbinding met bestaande klanten. Voorts is er sprake van een gerechtvaardigd belang bij de
verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen voor de afwikkeling van de rechtsbetrekking
met diens werkgever.
1.4 Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
(art. 13, lid 1, sub e) AVG)
Ontvangers van gegevens kunnen zijn:
		 - afdelingen en interne functies die betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende bedrijf-		
sprocessen (bijv. marketing, verkoop)
		 - concernondernemingen van de Baumer Group
		 - verzenddiensten (voor de verzending van producten, brieven)
		 - toeleveranciers (bijv. bij garantieaanspraken)
		 - verwerkers (bijv. IT-bedrijven, softwareproducenten)
		 - overheidsinstanties (bijv. belastingdienst)
		 - reclamebureaus

Beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking
te verkrijgen indien van de elementen als genoemd in art. 18, lid 1, sub a) - d) AVG van toepassing
is:
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan de beheerder
heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij
heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder
daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens
waren verstrekt, indien de verwerking is gegrond op toestemming conform art. 6, lid 1, sub a) AVG,
art. 9, lid 2, sub a) AVG of op een overeenkomst conform art. 6, lid 1 sub b) AVG en de verwerking
via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Recht op bezwaar tegen onredelijke gegevensverwerking (art. 21 AVG)
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, sub e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die
bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens
tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen
dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de
betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op
direct marketing.
Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, met het oog op wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht
om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering
van een taak van algemeen belang.
2.3 Het recht van intrekking van de toestemming (art. 13, lid 2, sub c) AVG
De toestemming voor de gegevensverwerking kan te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken
van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan.
2.4 Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 13, lid 2, sub d) AVG)
De betrokken heeft het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over
een inbreuk makende gegevensverwerking conform art. 77, lid 1 AVG.
2.5 Wettelijke of contractuele verplichting tot verstrekking van gegevens
(art. 13, lid 2, sub e) AVG)
De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de voorbereiding en afwikkeling van
overeenkomsten. Voorts heeft de verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens nodig om met de
betrokkenen contact op te nemen.
Zonder deze gegevens kan een overeenkomst niet worden uitgevoerd of kan geen contact met de
betrokkenen worden opgenomen.

					

1.5 Doorgeven aan een derde land (art. 13, lid 1, sub f) AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke is voornemens om de gegevens naar de volgende derde landen
buiten de Europese Unie door te geven:
Zwitserland: hiervoor bestaat een adequaatheidsbesluit van de Commissie conform art. 45, lid 1
AVG (Publicatieblad EG van 25-08-2000, nr. L 215/1).
2. Informatie conform art. 13, lid 2 AVG
2.1 Periode of criteria ter bepaling van de termijn van opslag (art. 13, lid 2, sub a) AVG)
De eerste opslag van de gegevens (begin van de periode van de opslag) vindt plaats bij de eerste
verstrekking van de persoonsgegevens van de betrokkene.
De persoonsgegevens worden na afloop van de wettelijke bewaarplichten gewist, voor zover er geen
sprake is van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke in voortzetting van
het bewaren ervan. In ieder geval blijven slechts die gegevens opgeslagen die voor het bereiken
van het betreffende verwerkingsdoeleinde daadwerkelijk dwingend noodzakelijk zijn.
2.2 Rechten van betrokkenen (art. 13, lid 2, sub b) AVG
Aan de betrokkene komen de volgende rechten toe:
Recht op informatie (art. 15 AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke deelt de betrokkene op verzoek mede of hij hem betreffende
gegevens verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke spant zich in om de verzoeken tot informatie
snel in behandeling te nemen.
Rectificatie van onjuiste gegevens (art. 16 AVG)
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van
hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
Wissing (art. 17 AVG)
De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging
wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de beheerder is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de gevallen als genoemd in
art. 17, lid 1, sub a) - f) van toepassing is.
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