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Informatie met betrekking tot 
gegevensbescherming 
volgens art. 13 alinea 3 AVG 

 
Beginselen van de gegevensverwerking 
Binnen deze zakelijke relatie worden persoonsgegevens van u door de verantwoordelijke persoon 
verwerkt en opgeslagen voor de duur die voor het verwezenlijken van de vastgelegde doelen en wettelijke 
verplichtingen vereist is. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het hierbij gaat, op welke manier ze 
verwerkt worden en welke rechten u in dit verband hebt, in het bijzonder met het oog op de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? 
Verantwoordelijk zoals bedoeld in de gegevensbeschermingswetgeving zijn (afhankelijk van de contractpartner): 
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG Kemptener Str. 17 – 24 87493 Lauben/Allgäu 
 
U vindt meer informatie over onze onderneming, informatie over de personen die bevoegd zijn tot 
vertegenwoordiging alsook overige contactmogelijkheden in het impressum van onze website: 
www.champignon.de 
 
Welke gegevens van u worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden? 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die voor het verwezenlijken van de vastgelegde doelen en wettelijke 
verplichtingen vereist zijn. Dit kunnen de volgende categorieën zijn: 

• contactinformatie zoals aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers 
• Overige informatie zoals toegangsgegevens, IP-adres, betaalgegevens of boniteitsgegevens 

 
Als wij gegevens van u hebben verworven, dan zullen wij deze alleen verwerken voor de doeleinden 
Waarvoor wij ze ontvangen of verkregen hebben, bijv. 

• voor de uitvoering van een overeenkomst en 
• om met u te kunnen corresponderen 
• voor de uitvoering van juridische en wettelijke plichten 
• voor de inachtneming van rechtmatige belangen 
• voor de afhandeling van eventuele wederzijdse afhandelingen 

Gegevensverwerking voor andere doeleinden komt alleen in aanmerking als er sprake is van de vereiste 
wettelijke vereisten volgens art. 6 alinea 4 AVG. Wij zullen in dit geval uiteraard rekening houden met eventuele 
informatieplichten volgens art.13 alinea 3 AVG en art. 14 alinea AVG. 
 
Op welke juridische basis is dat gebaseerd? 
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe – indien er geen specifieke 
rechtsvoorschriften zijn – art. 6 AVG Hier komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking: 

• Toestemming (art. 6 alinea 1 lid a) AVG) 
• Gegevensverwerking voor de uitvoering van overeenkomsten (art. 6 alinea 1 lid b) AVG) De 

gegevensverwerking is 
in het bijzonder nodig om de volledigheid en juistheid van gegevens en hun digitalisering 
te garanderen en om de overeenkomst uit te kunnen voeren. 

• Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (art. 6 alinea 1 lid f) AVG)  
De gegevensverwerking is in het bijzonder nodig om weloverwogen beslissingen van de betrokkene in 
uw 
belang te garanderen en te optimaliseren, alsook een constante hoge kwaliteit en uniformiteit van het 
klantenadvies door de verantwoordelijke te garanderen. 

• Gegevensverwerking voor de uitvoering van een wettelijke verplichting (art. 6 alinea 1 lid c) AVG)  
De gegevensverwerking is in het bijzonder voor de waarborg van de volledigheid en juistheid van 
belastinggegevens volgens de Angabenordnung (belastingwetgeving), Gewerbeordnung (wet inzake 
handel en nijverheid) en volgens het Handelsgesetzbuch (Wetboek van Koophandel). 
 

Als persoonsgegevens op basis van een toestemming van u worden verwerkt, hebt u het recht, de toestemming 
op elk moment met toekomstige werking tegenover ons in te trekken. Als wij gegevens op basis van een 
belangenafweging verwerken, hebt u als betrokkene het recht, met inachtneming van de 
richtlijnen van art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. 
 
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen? 
Wij verwerken de gegevens zolang dit nodig is voor het respectieve doeleinde. Indien er wettelijke 
bewaarplichten zijn – bijv. in het handelsrecht of het belastingrecht – worden de desbetreffende 
persoonsgegevens voor de duur van de bewaarplicht opgeslagen (10 jaar). Na afloop van de bewaarplicht wordt 
gecontroleerd of er sprake is van nog een noodzaak voor de verwerking. Als er geen sprake meer is van een 
noodzaak, worden de gegevens verwijderd. De algemene bewaartermijn van persoonsgegevens kan 
uitzonderlijk tot 30 jaar bedragen, indien dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van 



hhhh 

Pagina 2 van 3 
 

Informatie met betrekking tot 
gegevensbescherming 
volgens art. 13 alinea 3 AVG 

rechtsvorderingen. Uiteraard kunt u 
op elk moment (zie hieronder) 
 
 
om informatie over de bij ons over u opgeslagen gegevens verzoeken en in het geval dat er geen sprake is van 
een 
noodzaak het wissen van de gegevens of het beperken van de verwerking verzoeken. 
 
Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven? 
Uw persoonsgegevens worden alleen aan externe partijen doorgegeven, als dit voor de uitvoering van de 
overeenkomst met u noodzakelijke is, de doorgifte op basis van een belangenafweging conform art. 6 alinea 1 lid 
f) AVG toegestaan is, wij juridisch verplicht zijn tot de doorgifte of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. 
 
Overdracht van persoonsgegevens aan een ander land 
Het is niet de bedoeling om uw persoonsgegevens aan een ander land of een internationale organisatie 
over te dragen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Over details wordt 
u, indien wettelijke voorgeschreven, afzonderlijk geïnformeerd. 
 
Waar worden de gegevens verwerkt? 
Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend in computercentra van de Bondsrepubliek Duitsland 
verwerkt. 
 
Uw rechten als 'betrokkene’ – u hebt het recht: 

• volgens art. 15 AVG hebt u het recht op informatie over de van ons over u verwerkte persoonsgegevens. 
In het bijzonder kunt u informatie over het verwerkingsdoel, de categorie persoonsgegevens, de categorie 
ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden geopenbaard, de geplande opslagduur, het bestaan 
van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verweking of bezwaar, het bestaan van een recht 
een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien ze niet bij de verantwoordelijke persoon 
zijn verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van 
profiling en eventueel veelzeggende informatie over de details; 

• volgens art. 16 VG onmiddellijk de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij de verantwoordelijke 
persoon opgeslagen persoonsgegevens te verlangen; 

• volgens art. 17 AVG de wissing van uw bij de verantwoordelijke persoon opgeslagen persoonsgegevens 
te verlangen, indien niet de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en 
informatie, voor de uitvoering na een wettelijke plicht, op basis van het openbaar belang of voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is; 

• volgens. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover 
de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de wissing 
ervan afwijst, de verantwoordelijke persoon de gegevens niet meer nodig heeft, u ze echter voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u volgens art. 21 AVG 
bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend; 

• volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt, in 
een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht aan een 
andere verantwoordelijke persoon te verlangen; 

• volgens art. 7 alinea 3 AVG uw eens gegeven toestemming te allen tijden bij de verantwoordelijke 
persoon te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijke persoon de gegevensverwerking, die 
op basis van uw toestemming plaatsvond, in de toekomst niet meer mag uitvoeren en 

• u volgens art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht mag indienen. Normaal gesproken 
kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplaats of ons 
kantoor richten. 
 

Bij een verzoek om informatie, dat niet schriftelijk gebeurt, vragen wij u om begrip ervoor dat wij dan eventueel 
bewijzen van u verlangen, die aantonen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. 
Recht van bezwaar: In het bijzonder hebt u het recht van bezwaar volgens art. 21 alinea 1 en 2 AVG tegen 
de verwerking van uw gegevens in verband met een direct mail, als dit op basis van een belangenafweging 
plaatsvindt. 
Onze Functionaris voor gegevensbescherming Wij hebben een Functionaris voor gegevensbescherming in 
onze onderneming benoemd. U bereikt deze via de volgende contactmogelijkheden: 
 
IDKOM Networks GmbH – Datenschutzbeauftragter, Dieselstraße 1, 87437 Kempten, Germany 
Herr Thomas Hug, e-mail: datenschutz@idkom.de 

Recht een klacht in te dienen U hebt het recht, een klacht in te dienen over de verwerking van 
persoonsgegevens door ons bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de 
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gegevensbescherming: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach 
Telefoon +49 (0) 981 531300, telefax +49 (0) 981 53981300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de, internet: 
www.lda.bayern.de 


