Informatie over het privacybeleid
De beheerder van de persoonlijke gegevens is:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23,
tel. +48 61 846-79-00, fax +48 61 846-79-29,
www.kreisel.pl; e-mail: sekretariat@kreisel.pl
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Inleiding:
Wij zijn blij met uw interesse in ons bedrijf. We nemen de bescherming van privacy en
persoonlijke gegevens zeer serieus. De bescherming van persoonlijke gegevens van onze
gebruikers is voor ons een zeer belangrijke kwestie.
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de
algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR), bestaande nationale
bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met deze
verklaring.
We willen u graag laten weten hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat uw
rechten zijn als de persoon op wie deze gegevens betrekking hebben.
Door deze informatie te verstrekken, voldoen we aan onze verplichting in overeenstemming
met art. 13 en 14 van de Europese verordening inzake de bescherming van
persoonsgegevens (RODO).
Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gedetailleerde informatie van persoonlijk of materieel belang. Ze
omvatten alle informatie met betrekking tot de identiteit van de gebruiker, zoals naam, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens of adres. Informatie die niet kan worden
geassocieerd met de identiteit van een specifieke persoon (bijvoorbeeld anonieme gegevens
voor statistische doeleinden) wordt niet meegeteld als persoonlijke gegevens.
Het doel van verwerking van persoonsgegevens
Het belangrijkste doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van
verschillende communicatiekanalen (telefoon, e-mail, fax, enz.) is pre-sales service,
voorbereiding van het aanbod, uitvoering van het contract, afwikkeling, mogelijke claims en
naleving van het contract. Als u ons deze gegevens niet kunt verstrekken voor zover nodig,
kunt u de door u gekozen services niet voltooien.
Uw gegevens worden ook verwerkt met het oog op het verder verwerven van klanten,
marketingactiviteiten, voor statistische doeleinden en voor gegevensuitwisseling binnen het
bedrijf..
Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de verleende toestemming volgens de
algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het belangrijkste
doel van gegevensverwerking is de uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen..
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Categorie persoonsgegevens




Klantgegevens
Gegevens van leveranciers en zakelijke partners
Gegevens van personen die geïnteresseerd zijn in het aanbod

Categorieën van gegevensontvangers







Externe serviceproviders als onderdeel van de service (bijv. expediteurs, banken)
Serviceprovider (bijv. IT-serviceprovider)
Interne verwerking via gerelateerde afdelingen
Gegevensverwerking binnen het bedrijf
Andere externe entiteiten (bijv. accountants, belastingadviseurs, verzekeringen)
Publieke
eenheden
(bijvoorbeeld
belastingen
belastingdiensten,
socialezekerheidsinstelling)

De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan openbare instellingen kan alleen
plaatsvinden als wij verplicht of gemachtigd zijn om dit te doen op basis van wettelijke
regelingen en / of een officiële of rechterlijke beslissing.
Wij delen uw informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en vooral
niet voor reclamedoeleinden.
De periode van opslag en bewaring van persoonlijke gegevens
Wij verwerken uw gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden van de
verwerking van persoonlijke gegevens en zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We
houden rekening met respectievelijk de perioden van verjaring en opslag die voortvloeien uit
de bepalingen en het contract, evenals de verplichte wettelijke voorwaarden.
Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen - Bedrijven die behoren tot de
FIXIT Group
Alle bedrijven en ondernemingen die deel uitmaken van de FIXIT Group (hierna aangeduid
als groep van ondernemingen), die hun hoofdkantoor of bureau hebben in een derde land
kunnen de ontvanger zijn van persoonsgegevens. De adressen van individuele
ondernemingen van de groep staan vermeld op onze website www.fixit-gruppe.com. Op
verzoek kunt u van ons een lijst ontvangen van de ondernemingen van de groep of onze
vertegenwoordiger voor de bescherming van persoonsgegevens.
De Europese Commissie heeft een passend niveau van bescherming van
persoonsgegevens voor Zwitserland bevestigd (Besluit van de Commissie van de EU
2000/518/EG).
Bovendien zullen bij elke ontvanger uit derde landen vóór de eerste overdracht van
persoonsgegevens standaardbeveiligingsclausules die van toepassing zijn in de Europese
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Unie worden bevestigd. Als gevolg hiervan zal elke keer bij de verwerking van
persoonsgegevens voldoende garantie worden gegeven dat zowel de rechten uit kunnen
worden gevoerd als de effectieve manier van beroep mogelijk maakt door standaard
veiligheidsclausules die van kracht zijn in de Europese Unie. Elke geïnteresseerde persoon
kan een kopie ontvangen van ons of onze vertegenwoordiger voor de bescherming van
persoonlijke gegevens.
Bronnen van persoonlijke gegevens
De verzamelde persoonlijke gegevens worden in principe aangeleverd door de
geïnteresseerde persoon, in samenwerking met een specifiek overheidsorgaan, of ze zijn
afkomstig van gegevens van één van onze ondernemingen. In geïsoleerde gevallen komen
ze uit openbare bronnen.
Het recht van de geïnteresseerde persoon
Door aan de relevante vereisten te voldoen, hebt u de volgende rechten:


Het recht op informatie



Het recht om te corrigeren



Het recht om gegevens te verwijderen



Het recht om een klacht in te dienen bij de instantie voor gegevensbescherming



Het recht om gegevensverwerking te beperken



Het recht om gegevens over te dragen

Als de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op de verleende toestemming,
kan de gebruiker deze op elk moment wettelijk intrekken. Deze gegevens zullen niet langer
worden gebruikt als er geen wettelijke reden is om deze te verwerken.

Vragen over persoonlijke gegevens:
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen of contact opnemen
met onze wettelijke vertegenwoordiger voor de bescherming van persoonlijke gegevens:

datenschutz@fixit-gruppe.com
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Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid om
ervoor te zorgen dat het voldoet aan de huidige wettelijke vereisten en te garanderen dat uw
rechten volledig worden gerespecteerd.

Update van het privacybeleid van mei 2018
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