Vertaling uit de Duitse taal

Verklaring omtrent de gegevensbescherming
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Deze verklaring omtrent de
gegevensbescherming dient u betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het
gebruik van de bovenstaand genoemde apps te informeren.
Wij verwerken uw gegevens, overeenkomstig de toepasbare wetsvoorschriften ter bescherming van
persoonsgegevens, met name van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
alsmede de voor ons geldende, per land specifieke uitvoeringswetten.
Met behulp van deze verklaring omtrent de gegevensbescherming informeren wij u omvattend
aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door de Georg Westermann Verlag GmbH en de
u toekomende rechten.
Persoonsgegevens zijn in deze samenhang gegevens, die de identificatie van een natuurlijke persoon
mogelijk maken. Hierbij behoren met name naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, maar ook uw IP-adres.
Van anonieme gegevens is dan sprake, wanneer geen verband gelegd kan worden met de
persoonsgegevens van de gebruiker.

Verantwoordelijke instantie en verantwoordelijke voor wat betreft de
gegevensbescherming
Georg Westermann Verlag GmbH
Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig
Telefoon: +49(0)531-708-0
Email: service@westermanngruppe.de
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor wat betreft de gegevensbescherming:
datenschutzbeauftragter@westermanngruppe.de.

Uw rechten als betrokken persoon
Om te beginnen willen wij u op deze plaats betreffende uw rechten als betrokken persoon
informeren. Deze rechten zijn in de art. 15 – 22 van de Europese AVG genormeerd. Hieronder vallen:







Het recht op informatie (art. 15 van de Europese AVG),
Het recht om gegevens te laten wissen (art. 17 van de Europese AVG),
Het recht om gegevens te laten corrigeren (art. 16 van de Europese AVG),
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de Europese AVG),
Het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 van de Europese AVG),
Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking (art. 21 van de Europese
AVG).

Teneinde deze rechten geldend te maken, neemt u a.u.b. contact op met: email:
datenschutz@westermanngruppe.de, telefoon: +49(0)531-7088686, post: Georg Westermann Verlag
GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig.
Hetzelfde geldt, wanneer u vragen omtrent de gegevensverwerking binnen ons bedrijf heeft. U heeft
bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit, die met het toezicht op de
gegevensbescherming belast is.

Rechten omtrent het aantekenen van bezwaar
Let u a.u.b. in samenhang met de rechten omtrent het aantekenen van bezwaar op het volgende:
Voor het geval dat wij uw gegevens met het oog op de inachtneming van gegronde belangen
verwerken, kunt u te allen tijde tegen deze verwerking bezwaar aantekenen opgrond van redenen,
die uit uw bijzondere situatie blijken.
Het aantekenen van bezwaar is kosteloos en kan zonder inachtneming van formele eisen geschieden;
indien mogelijk via: email: datenschutz@westermanngruppe.de, telefoon: +49(0)531-7088686, post:
Georg Westermann Verlag GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij wij dwingende, te beschermen redenen
voor de bewerking bewijzen, welke sterker wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de
verwerking dient de geldendmaking, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Doelen en wettelijke basis van de gegevensverwerking
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de Europese AVG en alle
andere geldende bepalingen omtrent de gegevensbescherming in acht genomen. De wettelijke basis
voor de gegevensverwerking blijkt met name uit art. 6 van de Europese AVG.
Uw toestemming betekent tevens een verlofvoorschrift. Bij dezen informeren wij u aangaande de
doelen van de gegevensverwerking en aangaande uw recht om bezwaar aan te tekenen. Mocht uw
toestemming tevens betrekking hebben op de verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens, zullen wij u in de toestemming expliciet hierop attent maken, art. 88 lid 1 van de
Europese AVG.
Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 van de
Europese AVG heeft slechts dan plaats, wanneer dit opgrond van wettelijke voorschriften
noodzakelijk is en geen reden bestaat om aan te nemen dat uw te beschermen belang betreffende
de uitsluiting van de verwerking overweegt, art. 88 lid 1 van de Europese AVG.

Doorgeven van gegevens aan derden
Wij zullen uw gegevens slechts binnen het kader van de wettelijke bepalingen of wanneer er sprake
is van een overeenkomstige toestemming doorgeven aan derden. Anders worden persoonsgegevens
niet aan derden doorgegeven, tenzij wij hiertoe opgrond van dwingende wettelijke voorschriften
verplicht zijn (doorgeven van persoonsgegevens aan externe diensten, zoals bijv. toezichthoudende
instanties of met de strafvervolging belaste instanties).

Ontvangers van de gegevens / categorieën van ontvangers
Binnen onze onderneming stellen wij veilig dat slechts personen uw gegevens in handen krijgen, die
deze met het oog op het vervullen van de contractuele en wettelijke plichten nodig hebben.
In vele gevallen ondersteunen dienstverleners onze vakafdelingen bij het vervullen van hun taken.
Met alle dienstverleners werd het noodzakelijke contractwerk omtrent de wet op de
gegevensbescherming afgesloten.

Doorgeven van gegevens aan derde landen / intentie om gegevens aan derde landen door
te geven
Het doorgeven van gegevens aan derde staten (buiten de Europese Unie, c.q. de Europese
Economische Ruimte) heeft slechts dan plaats, inzoverre dit met het oog op de uitvoering van de
schuldrelatie noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, of wanneer u ons dienaangaande
toestemming verleend heeft.

Contact
U heeft de mogelijkheid om via email, telefoon of per post contact met ons op te nemen. De hierbij
vergaarde gegevens verwerken wij slechts met het oog op de bewerking van uw aanvraag. De
wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f van de Europese AVG.

