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Langs deze weg informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u op 
grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming geniet. 

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en wie is de functionaris 
gegevensbescherming? 

Verwerkingsverantwoordelijke:  
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller), Duitsland 

 
Telefoon: 04231 777-0 
E-mailadres: e-mail@vemag.de 

 

Onze  functionaris(sen)  gegevensbescherming  is  (zijn)  bereikbaar op  of  op  bovenstaand  adres  of  op 
datenschutz@vemag.de. 
Contactgegevens zijn ook op internet op het volgende adres www.vemag.de/kontakt/datenschutz  te 
vinden. 

 

Welke gegevenscategorieën gebruiken wij als zakenpartners en waar komen ze vandaan? 

De categorieën van verwerkte persoonsgegevens omvatten met name uw 
• Stamgegevens (zoals     voornaam,     achternaam,     naamsuitbreidingen,     nationaliteit,  

nummer zakenpartner), 
• Contactgegevens (zoals adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres) en 
• verdere gegevens uit de contractuele relatie (bijv. bestelgeschiedenis, e-mails, contracten, enz.) 

 
Meestal worden uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzameld in het kader van het sluiten of het 
uitvoeren van een overeenkomst. In bepaalde omstandigheden worden uw persoonsgegevens op grond 
van wettelijke voorschriften ook bij andere instanties verzameld. 

 
Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden mijn gegevens verwerkt? 

Meestal verwerken wij uw gegevens zodat wij u als zakenpartner kunnen identificeren, met u kunnen 
communiceren en u passend advies kunnen geven. Uw verwerkte gegevens worden gebruikt om een 
contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6(1)(b) AVG), met het bedrijf 
waarvoor u werkt. Ook het nakomen van een wettelijke verplichting kan de verwerking van uw gegevens 
noodzakelijk maken (art. 6(1)(c) AVG). 

 
In individuele gevallen (bijv. nadat u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd) verwerken wij uw 
gegevens op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a)  AVG) of bijv. voor een efficiëntere samenwerking 
(gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) AVG)). 

 
Wij verwerken uw gegevens ook om legitieme belangen van ons of van derden te beschermen. Dit omvat 
de verwerking van uw gegevens voor de beveiliging van onze IT-systemen en -toepassingen. 

 
Bovendien zijn wij op grond van de Europese antiterrorismeverordeningen 2580/2001 en 881/2002 
verplicht uw gegevens te toetsen aan de zogeheten „EU-terrorismelijsten“ om ervoor te zorgen dat geen 
fondsen of andere economische middeln voor terroristische doeleinden worden verstrekt. 
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Reclame per briefpost, elektronische communicatie (e-mail), telefoon 
Wij gebruiken uw zakelijke contactgegevens (naam, voornaam, functie, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-
mailadres) die wij hebben ontvangen in verband met het sluiten van een overeenkomst, 
bijv. in het geval van bestellingen, om u reclame te sturen in de vorm van post, e-mail of telefoon over onze 
eigen producten en/of interessante evenementen. 

De verwerking van uw contactgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden: 

• per post: Art. 6(1)(f) AVG gerechtvaardigd eigen belang 

• per e-mail: Art. 6(1)(f) AVG gerechtvaardigd eigen belang in verband met § 7 lid 3 Duitse wet tegen 
oneerlijke concurrentie (UWG) 

• per telefoon: Art. 6(1)(f) AVG gerechtvaardigd eigen belang in verband met § 7 lid 2 Duitse wet tegen 
oneerlijke concurrentie (UWG) 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het promotionele gebruik van uw e-mailadres. Hiervoor zijn de 
volgende opties beschikbaar: 

• Per e-mail aan e-mail@vemag.de 

• Schriftelijk bij Vemag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 Verden (Aller), 
Duitsland 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners (bijv. postorderbedrijven) 
voor de bovengenoemde reclamedoeleinden. In deze gevallen wordt voldaan aan de vereisten van art. 28 
AVG voor orderverwerkers. 

 
Indien wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een doel dat hierboven niet is genoemd, zullen wij 
u daarvan vooraf in kennis stellen. 

 
Wie krijgt mijn gegevens? 

Binnen de onderneming ontvangen alleen die personen en kantoren uw persoonsgegevens die deze nodig 
hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. 

 
Wij maken gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners om onze contractuele en wettelijke 
verplichtingen na te komen. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en hun een 
schriftelijke opdracht gegeven. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons 
geïnspecteerd. Voor zover van toepassing, hebben wij met hen orderverwerkingscontracten gesloten 
overeenkomstig art. 28 AVG. De dienstverleners gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden en 
geven ze niet door aan derden. 

 
Andere ontvangers: 
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals samenwerkende 
bedrijven (bijv. landenvertegenwoordigers/agentschappen, leveranciers) voor contactdoeleinden of aan 
autoriteiten voor het nakomen van wettelijke meldingsplichten (bijv. wetshandhavingsinstanties). 

 
Kantoorcommunicatie, administratie, contactbeheer: Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams): Wij 
gebruiken Microsoft 365 en Microsoft Teams, voor onze gebruikelijke kantoorcommunicatie en voor 
conferentiegesprekken, onlinevergaderingen, videoconferenties en/of webinars. Als wij 
onlinevergaderingen opnemen, zullen wij u dat vooraf meedelen en zo nodig om mondelinge toestemming 
vragen. Indien u niet wenst te worden opgenomen, kunt u de onlinevergadering verlaten. 
Indien het nodig is om de resultaten van een online ergadering te registreren, registreren wij de inhoud van 
de chat. 

 
Microsoft 365 en Microsoft Teams zijn een dienst van Microsoft Ireland Operations, Ltd. Daartoe hebben 
wij met de aanbieder orderverwerkingsovereenkomst gesloten. 
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Bij het gebruik van „Microsoft Teams“ worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De reikwijdte van 
de gegevens hangt ook af van de informatie die u verstrekt voorafgaand aan of tijdens deelname aan een 
„onlinevergadering” verstrekt. 

 
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

• Details van de gebruiker: Weergavenaam, e-mailadres, profielfoto (optioneel), voorkeurstaal 
• Vergadermetadata: bijv. datum, tijd, vergader-ID, telefoonnummer, locatie 

• Tekst-, audio- en videogegevens: U kunt tijdens een onlinevergadering gebruik maken van 
de chatfunctie. In dat geval worden de door u gemaakte tekstinvoeren verwerkt om ze in 
de onlinevergadering te kunnen weergeven. 

Om de weergave van video en de weergave van audio mogelijk te maken, worden gegevens van de 
microfoon van uw eindapparaat en van een videocamera van het eindapparaat tijdens de vergadering 
verwerkt. U kunt de camera of microfoon zelf op elk moment uitschakelen of dempen via de „Microsoft 
Teams“-toepassingen. 

 
Indien er geen contractuele relatie met u bestaat, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens art. 6(1)(f) AVG. Hier is ons belang gericht op het doeltreffend voeren van 
onlinevergaderingen. 

 
Bij gebruik van Microsoft 365 worden persoonsgegevens soms doorgegeven aan derde landen buiten de 
EU/EER (meestal de VS). 

 
In deze derde landen is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming en kunnen er geen passende 
garanties worden gegeven voor de bescherming van uw gegevens (gebrek aan afdwingbaarheid van de 
rechten van de betrokkenen en mogelijke onevenredige toegang tot uw gegevens door 
overheidsinstanties). 
De standaardcontractbepalingen van de EU worden gesloten in het kader van Microsoft-
licentieovereenkomsten. Alle gegevens worden gecodeerd tijdens transmissie en opslag. 

 
Als u niet wilt dat uw gegevens aan deze derde landen worden overgedragen, zult u geen gebruik kunnen 
maken van de Dienst. 

 
Indien er geen contractuele relatie met u bestaat, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens art. 6(1)(f) AVG. 

 
E-mailreclame: Sendinblue 
De verzending van onze e-mailreclame gebeurt met behulp van de verzenddienstverlener „Sendinblue“, 
een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de Duitse aanbieder Sendinblue GmbH. U kunt de 
gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van de verzenddienstverlener hier bekijken 
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/ . 
Voor de verzending gebruiken wij uitsluitend uw zakelijk e-mailadres, alsmede eventueel gegevens aan de 
branche en geven deze niet aan derden door. U kunt het gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden 
van e-mailreclame te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link „afmelden“ in de e-mailreclame. 

 
De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6(1)(f) 
AVG en een orderverwerkingsovereenkomst op grond van art. 28 lid 3 p. 1 AVG. 
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De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan 
een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om 
de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische 
doeleinden te gebruiken. De verzenddienstverlener gebruikt uw gegevens echter niet om u aan te schrijven 
of om de gegevens aan derden door te geven. 

 
Evaluatie van het openings- en klikgedrag 
In sommige gevallen zullen wij een evaluatie uitvoeren van het openings- en klikgedrag van de verzonden 
e-mailreclame. De rechtsgrondslag is hier de afweging van belangen overeenkomstig art. 6(1)(f) AVG. Het 
is in ons belang om betere en relevantere informatie te verstrekken aan de ontvangers van de nieuwsbrief. 

Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden? 

Op het hierboven vermelde adres kunt u informatie vragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. 
Bovendien kunt u, onder bepaalde voorwaarden, verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens. 
U kunt ook het recht hebben om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om de door u 
verstrekte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikte en machineleesbare 
indeling. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming. 

 

 

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar bovenstaand adres of door eenvoudig een e-
mail te sturen naar e-mail@vemag.de om uw rechten te doen gelden. 

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra deze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde 
doeleinden. Na beëindiging van de contractuele relatie worden uw persoonsgegevens bewaard zolang wij 
daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit vloeit regelmatig voort uit wettelijke bewijs- en opslagverplichtingen, 
die onder meer in de Duitse handelswet (HGB) en de belastingwet (AO) zijn geregeld. De opslagtermijnen 
kunnen dan oplopen tot tien jaar. 
Bovendien kunnen persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode gedurende welke 
vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn volgens §§ 195 e.v. van het 
Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van drie of maximaal dertig jaar). 

 
Worden mijn gegevens doorgegeven aan een ander land? 

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), 
vindt de doorgifte alleen plaats als de EU-Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau 
van gegevensbescherming heeft of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming (bijv. 
bindende interne bedrijfsvoorschriften inzake gegevensbescherming of standaardcontractbepalingen van 
de EU) van kracht zijn. 
Voorts kan de doorgifte van gegevens aan een derde land ook plaatsvinden op grond van een uitzonderlijke 
omstandigheid overeenkomstig art. 49 AVG, indien bijvoorbeeld uw toestemming is gegeven, de doorgifte 
van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestaand contract of voor de behartiging van een 
van uw belangen. 

Recht van bezwaar  

Indien wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken 
tegen deze verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij zullen uw 
persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de 
verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de 
verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 
U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor 
direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden 
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Zo worden uw zakelijke contactgegevens, althans voor een deel, ook buiten de EU of de EER verwerkt, 
hetgeen noodzakelijk is voor de zakelijke correspondentie met onze klanten of leveranciers. Dit omvat uw 
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. In deze gevallen vindt de gegevensoverdracht plaats op 
grond van een uitzonderlijke omstandigheid in de zin van artikel 49, lid 1 AVG. 

 
Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken? 

In het kader van onze zakelijke betrekkingen dient u die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk 
zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie en voor de vervulling van 
de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen, of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. 
Zonder deze informatie kunnen wij geen contract met u sluiten, uitvoeren of beëindigen. 

In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde individuele besluiten of profilering? 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerking om een besluit te nemen, inclusief profilering. 
 

Deze informatie is in haar huidige versie ook te vinden op het internet www.vemag.de/kontakt/datenschutz . 
 

Wij herzien deze mededeling inzake gegevensbescherming in geval van wijzigingen in de 
gegevensverwerking of andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. De actuele versie is altijd op deze 
website te vinden. 

 
Tot stand gekomen op: 27.04.2021 
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