Privacyverklaring
1. Inleiding
Met de volgende informatie willen we u als “betrokkene” een overzicht geven van de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten uit de privacywetgeving
geven. Het is in principe mogelijk om onze website te gebruiken zonder opgaaf van
persoonsgegevens. Als u bijzondere services van ons bedrijf wilt afnemen via onze website,
kan verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk worden. Als de verwerking van
persoonsgegevens nodig is en er geen wettelijke grondslag bestaat voor deze verwerking,
zullen we algemeen toestemming aan u vragen.
De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres, vindt
steeds plaats in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en in overeenstemming met de voor “TechProtect GmbH” geldende landspecifieke
privacybepalingen. Via deze privacyverklaring willen we u informatie geven over de omvang
en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.
We hebben als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische
maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de via
deze website verwerkte persoonsgegevens. Desalniettemin kunnen gegevensoverdrachten
via het internet beveiligingsproblemen kennen, zodat een absolute bescherming niet kan
worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u vrij om uw persoonsgegevens ook via
alternatieve weg, bijvoorbeeld telefonisch of per post, aan ons door te geven.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke in de zin van de AVG is:

TechProtect GmbH
Max-Eyth-Str. 35, 71088 Holzgerlingen, Duitsland
Telefoon: +49 7031-7632-0
Fax: +49 7031-7632-100
E-mail: info@techprotect.de
Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke: Armin Kienle

3. Functionaris voor gegevensbescherming
U bereikt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt:
Michael Weinmann
Telefoon: +49 173-763 29 62
E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de
U kunt op elk moment direct contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming bij vragen en suggesties inzake gegevensbescherming.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Art. 6 al. 1 lid a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we
toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel.
Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van een contract
waarbij u een contractpartij bent, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij
verwerkingsprocedures die nodig zijn voor een levering van goederen of het uitvoeren van
een andere dienst of tegenprestatie, berust de verwerking op art. 6 al. 1 lid b AVG. Hetzelfde
geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen vóór het
afsluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of
diensten.
Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van
persoonsgegevens nodig wordt, bijvoorbeeld voor het voldoen aan belastingplichten, is de
verwerking gebaseerd op art. 6 al. 1 lid c AVG.
In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens nodig kunnen worden om
vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit
is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en daarop zijn naam,
zijn leeftijd, zijn verzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven
aan een arts, een ziekenhuis of een andere derde. Dan zou de verwerking berusten op art. 6
al. 1 lid d AVG.
Ten slotte zouden verwerkingsprocedures kunnen berusten op art. 6 al. 1 lid f AVG. Op deze
rechtsgrondslag worden verwerkingsprocedures gebaseerd die onder geen van de
voorgenoemde rechtsgrondslagen worden gedekt, als deze noodzakelijk zijn voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf 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. Dergelijke
verwerkingsprocedures zijn in het bijzonder daarom toegestaan, omdat ze door de Europese
wetgever speciaal worden vermeld. Het vertegenwoordigt de opvatting dat een gerechtigd
belang aannemelijk zou kunnen zijn als u een klant van ons bedrijf bent (overwegingsgrond
47 regel 2 AVG).

5. Overdracht van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen behalve voor de hieronder
aangegeven doeleinden.
We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden als:
1. u hiervoor conform art. 6 al. 1 z. 1 lid a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
2. de overdracht conform art. 6 al. 1 z. 1 lid f AVG toegestaan is voor het waarborgen van
onze gerechtigde belangen en er geen reden bestaat voor aanname dat u een zwaarder
wegend belang heeft voor het niet doorgeven van uw gegevens.
3. in het geval dat voor de doorgave conform art. 6 al. 1 z. 1 lid c AVG een wettelijke
verplichting aanwezig is, en
4. dit wettelijke toegestaan en conform art. 6 al. 1 z. 1 lid b AVG nodig is voor het uitvoeren
van een overeenkomst met u.

6. Techniek
6.1 SSL/TLS-versleuteling
Deze site gebruikt voor het waarborgen van de veiligheid van de gegevensverwerking en
voor beveiliging bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen,
inloggegevens of contactaanvragen die u aan ons als exploitant stuurt, een SSL- of TLSversleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u doordat in de adresregel van de browser
“https://” staat in plaats van “http://” en aan het slotjessymbool in uw browserregel.
We gebruiken deze technologie om uw overgedragen gegevens te beschermen.

7. Inhoud van onze website
7.1 Gegevensbescherming bij dienstverleningen voor onze opdrachtgevers
Om het met de opdrachtgever overeengekomen programma (bijv. cash-back, trade-in, enz.)
uit te voeren volgens de betreffende voorwaarden, verzamelen en verwerken wij als
opdrachtnemer persoonsgegevens zoals koopdocumenten, adressen en contact- of
bankgegevens van klanten van onze opdrachtgever. Dit vindt plaats op basis van een
overeenkomst voor opdrachtverwerking conform art. 28 AVG. Rechtsgrond van onze
opdrachtgever is art. 6 al. 1 lid b AVG voor het uitvoeren van een overeenkomst met hen. De
verzamelde resp. verwerkte gegevens stellen wij uitsluitend ter beschikking aan de
betreffende opdrachtgever resp. gebruiken deze gegevens om de overeengekomen diensten
uit te voeren. Uw gegevens worden door ons niet doorgegeven aan ontvangers in andere
landen. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens letten wij streng op een
scheiding van de mandaten. Alleen de betreffende opdrachtgever heeft recht op informatie
over de procedure, in overeenstemming met de overeenkomst voor opdrachtverwerking. Uw
vragen hierover zullen wij graag doorgeven. Zonder de door u beschikbaar gestelde
informatie is deelname aan het programma niet mogelijk.

7.2 Contact opnemen/contactformulier
Als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden
persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld,
is zichtbaar in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend
opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw bericht resp. om contact op te nemen
en de daarmee verbonden technische administratie. Rechtsgrond voor de verwerking van de
gegevens is ons gerechtigde belang in het beantwoorden van uw bericht conform art. 6 al. 1
lid f AVG. Als uw contactopname uitmondt in het afsluiten van een overeenkomst, dan is art.
6 al. 1 lid b AVG een extra rechtsgrond voor de verwerking. Uw gegevens worden na
afsluitende verwerking van uw vraag verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden
kan worden geconcludeerd dat de betreffende zaak afsluitend is opgelost en voor zover er
geen wettelijke bewaarplichten geldig zijn.

8. Uw rechten als betrokkene
8.1 Recht op bevestiging
U heeft het recht van ons een bevestiging te vragen of u betreffende persoonsgegevens
worden verwerkt.

8.2 Recht van inzage art. 15 AVG
DU heeft het recht op elk moment van ons uitsluitsel te krijgen de u betreffende opgeslagen
persoonsgegevens en om een exemplaar te krijgen van deze gegevens conform de
wettelijke bepalingen.

8.3 Recht van rectificatie art. 16 AVG
U heeft het recht om rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen.
Verder heeft u het recht, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking,
vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

8.4 Recht op gegevenswissing art. 17 AVG
U heeft het recht van ons te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk
worden verwijderd wanneer een van de wettelijke voorziene redenen van toepassing is en
voor zover verwerking of opslag niet vereist is.

8.5 Recht beperking van de verwerking art. 18 AVG
U heeft het recht om beperking van de verwerking van ons te verlangen als een van de
wettelijke voorwaarden van toepassing is.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens art. 20 AVG
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft bovendien het
recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder
daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de
persoonsgegevens waren verstrekt, voor zover de verwerking berust op toestemming
conform art. 6 al. 1 lid a AVG of ar. 9 al. 2 lid a AVG of op een overeenkomst conform art. 6
al. 1 lid b AVG en de verwerking plaatsvindt met behulp van een geautomatiseerd proces,
voor zover de verwerking niet vereist is voor de vervulling van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.
Verder heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens conform
art. 20 al. 1 AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is,
rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden
doorgezonden en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.7 Recht van bezwaar art. 21 AVG
U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen
bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van
artikel 6 al. 1 lid e (gegevensverwerking in openbaar belang) of f (gegevensverwerking op
grondslag van een belangenafweging) AVG.

Dit geldt ook voor een profilering op basis van de bepalingen in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.
Als u bezwaar maakt, staken wij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen
dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening
of onderbouwing van een rechtsvordering.
In uitzonderlijke gevallen verwerken we persoonsgegevens voor direct marketing. U heeft te
allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor
dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bij ons bezwaar maakt voor de verwerking voor direct marketing, zullen we de
persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.
Bovendien heeft u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende
redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons met
het oog op archivering voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden conform art. 89 al. 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking vereist is voor een
taak in het openbare belang.
Het staat u vrij om in samenhang met het gebruik van diensten van de
informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, uw recht op bezwaar uit te oefenen
middels een geautomatiseerd procedé waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8.8 Intrekking van een toestemming
U heeft het recht om een toestemming voor het verwerken van persoonsgegeven op elk
moment in te trekken met toekomstige werking.

8.9 Klachten bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij
een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

9. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van
persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze op uitsluitend voor de periode die
vereist is voor het bereiken van het opslagdoel of voor zover dit door de rechtsvoorschriften
waaraan ons bedrijf is onderworpen, wordt voorgeschreven.
Als het opslagdoel wegvalt of een voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de
persoonsgegeven routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of
verwijderd.

10. Duur van de opslag van persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke
bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig
verwijderd voor zover ze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren of voorbereiden van een
overeenkomst.

11. Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring
De privacyverklaring is actueel geldig en heeft de versie: maart 2020.
Door de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of op grond van
gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring
te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan op elk moment door u worden bekeken en
afgedrukt via de website op “https://jab-t-001.techprotect.de/datenschutz.pdf”.
De privacyverklaring van GN Audio A/S vindt u hier.

Deze privacyverklaring is opgesteld met ondersteuning van de privacysoftware: audatis
MANAGER.

