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  Beginselen inzake gegevensverwerking   

Als onderdeel van deze zakelijke relatie worden uw persoonsgebonden gegevens door de hiervoor 
verantwoordelijke persoon verwerkt en zo lang opgeslagen als nodig is om te voldoen aan de vastgestelde 
doeleinden en wettelijke verplichtingen. Hieronder informeren  we u om welke gegevens het gaat, hoe deze 
worden verwerkt en welke rechten u in dit verband hebt, met name met betrekking tot de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? 

Verantwoordelijk als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn (afhankelijk van de 
contractpartner): 

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG Kemptener Str.17 - 24 87493 Lauben / Allgäu 

 
Meer informatie over ons bedrijf, details over de bevoegde vertegenwoordigers en ook andere 
contactmogelijkheden vindt u in het impressum van onze website: www.rougette.de 

 

Welke gegevens van u worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden? 

We verwerken alleen persoonsgebonden gegevens die nodig zijn voor het verwezenlijken van 
vastgestelde doeleinden en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kunnen, indien van toepassing, 
de volgende categorieën zijn: 

 Contactinformatie zoals aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 

 Overige information zoals toegangsgegevens, IP-adres, betalingsgegevens of gegevens over 
kredietwaardigheid 

 

Als we die gegevens van u ontvangen hebben, zullen we deze in principe alleen verwerken voor de doeleinden 
waarvoor we ze hebben verkregen of verzameld, bijvoorbeeld: 

 voor de uitvoering en afhandeling van het contract 

 voor contact met u 

 om te voldoen aan regelgevende en wettelijke verplichtingen 

 om legitieme belangen te beschermen 

 voor het afhandelen van bestaande wederzijdse transacties, indien van toepassing 
 

Gegevensverwerking voor andere doeleinden komt alleen in aanmerking indien er sprake is van wettelijke 
vereisten conform artikel 6, lid 4 AVG. In dat geval houden we ons vanzelfsprekend aan eventuele 
informatieverplichtingen op grond van art. 13, lid 3 AVG en artikel 14, lid 4 AVG. 

 
 

Wat is de rechtsgrondslag hiervoor? 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is in principe - voor zover er geen 
specifieke wettelijke voorschriften zijn – art. 6 AVG. De volgende opties spelen hierbij met name een rol: 

 Toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) 

 Gegevensverwerking voor de naleving van contracten (art. 6 lid 1 punt b) AVG) Gegevensverwerking is 
met name noodzakelijk om de volledigheid en juistheid van de gegevens, alsmede hun digitalisering te 
waarborgen en om het contract uit te kunnen voeren. 

 Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (art. 6, lid 1, punt f) AVG) 
Gegevensverwerking is met name noodzakelijk om weloverwogen beslissingen van participanten die in 
uw belang zijn te waarborgen en te optimaliseren, evenals een constante hoge kwaliteit en uniformiteit 
van klantadvies door de verantwoordelijke personen te waarborgen. 

 Gegevensverwerking voor de naleving van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c) AVG) 
Gegevensverwerking is met name noodzakelijk om de volledigheid en juistheid van 
belastinggegevens volgens de belastingwet, de handelswet en het Wetboek van Koophandel te 
waarborgen. 

 
Als persoonsgebonden gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om de door 
u aan ons gegeven toestemming op enig moment met toekomstig effect in te trekken. Als we gegevens 

verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht, met inachtneming van de 
bepalingen van art. 21 AVG, om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgebonden 
gegevens. 

 

Hoelang worden de gegevens opgeslagen? 

We verwerken de gegevens zolang dit nodig is voor het beoogde doel. In zoverre er wettelijke vereisten voor 
gegevensbewaring zijn - bijvoorbeeld in het handels- of fiscaal recht - worden de betreffende 
persoonsgebonden gegevens opgeslagen voor de duur van de bewaarplicht (10 jaar). Na afloop van de 
bewaartermijn wordt gecontroleerd of er verdere verwerking noodzakelijk is. Als de noodzaak niet meer 
bestaat, worden de gegevens verwijderd. De algemene bewaartermijn van persoonsgebonden gegevens kan 
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bij wijze van uitzondering maximaal 30 jaar zijn in zoverre dit nodig is om wettelijke aanspraken geldend te 
maken, uit te oefenen of te verdedigen. Natuurlijk kunt u dit op enig moment (zie hieronder) informatie 
opvragen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen en, indien er geen noodzaak bestaat, eisen om 
de gegevens te verwijderen of de verwerking te beperken. 

 
Naar wie sturen wij de gegevens door? 

Wij sturen uw persoonsgebonden gegevens in principe alleen door naar een derde partij als dit voor de 
uitvoering van het contract met u noodzakelijk is, indien toegestaan op basis van een belangenafweging als 
bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG, we hiertoe wettelijk verplicht zijn of u in zoverre u toestemming gegeven 
hebt. 
 
Overdracht van persoonsgebonden gegevens naar een derde land 

Het is niet de onze intentie om uw persoonsgebonden gegevens over te dragen aan een derde land of een 
internationale organisatie, behalve als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u. Indien 
wettelijk vereist, wordt u over details afzonderlijk geïnformeerd. 

 
Waar worden die gegevens verwerkt? 
Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens uitsluitend in datacentra in de Bondsrepubliek 
Duitsland. 

 
Uw rechten als „betrokkene“ – u heeft het recht: 

 conform artikel 15 AVG, op informatie over de persoonsgebonden gegevens die wij over u verwerken. U 
kunt met name informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgebonden 
gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens bekendgemaakt zijn of gaan  worden, de 
geplande opslagduur, het recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het 
recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, in zoverre deze niet bij de 
verantwoordelijke persoon verzameld zijn, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, 
inclusief profilering en eventueel belangrijke informatie over de details ervan; 

 om, conform art. 16 AVG, onmiddellijk de correctie van onjuiste of aanvulling van uw door de 
verantwoordelijke persoon opgeslagen persoonsgebonden gegevens te eisen; 

 om, conform art. 17 AVG, verwijdering van uw bij de verantwoordelijke persoon opgeslagen 
persoonsgebonden gegevens te eisen, in zoverre de verwerking voor het uitoefenen van het recht op 
vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van 
algemeen belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen rechtsvorderingen niet zijn 
vereist; 

 om, conform art. 18 AVG, de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te 
eisen, in zoverre de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, 
maar u verwijdering weigert, de verantwoordelijke persoon de gegevens niet meer nodig heeft, maar u 
deze nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of als u 
conform art 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking; 

 om, conform art. 20 AVG, te eisen om uw persoonsgebonden gegevens, die u aan de 
verantwoordelijke persoon hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar 
formaat te ontvangen of om overdracht naar een andere verantwoordelijke persoon te eisen; 

 om, conform art. 7, lid 3, AVG, uw eerder gegeven toestemming aan de verantwoordelijke persoon op 
enig moment in te trekken. Dit betekent dat de verantwoordelijke persoon de gegevensverwerking, die 
uitsluitend op deze toestemming gebaseerd was, niet meer mag uitvoeren, en dat u, 

 conform art. 77 AVG bezwaar mag maken bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt 
u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of 
werkplaats of met het hoofdkantoor van onze onderneming. 

 

Als een verzoek om informatie niet schriftelijk ingediend is, vragen wij om uw begrip dat wij in dat geval u 
verzoeken om aan te tonen dat u de persoon bent voor wie u zicht uitgeeft. 
Recht van bezwaar: Conform art. 21, lid 1 en 2 AVG heb u met name het recht om bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw gegevens in verband met directe reclame, als dit gebaseerd is op een 
belangenafweging. 

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming In ons bedrijf hebben we een functionaris voor 

gegevensbescherming aangesteld. U kunt hem/haar bereiken via de onderstaande contactopties: 
 

IDKOM Networks GmbH – Functionaris gegevensbescherming, Dieselstraße 1, 

87437 Kempten de heer Thomas Hug, e-mail: datenschutz@idkom.de 
 

Klachtrecht U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgebonden 

gegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach 
telefoon 0981 531300, telefax 0981 53981300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de, Internet: www.lda.bayern.de 
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