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Privacyverklaring 
 

De wijze waarop wij uw gegevens en rechten verwerken  
– Informatie volgens artikel 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) – 
 
 
Beste gebruikers, 
 
Hieronder vindt u uitleg over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten 
inzake gegevensbescherming alsmede de verordeningen die daarop betrekking hebben.  
 
Welke gegevens er voornamelijk verwerkt worden en op welke manier dit gebeurt, hangt in grote mate 
af van de gevraagde of overeengekomen diensten. 
 
 
1. Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en tot wie kan ik mij richten? 
 
Verantwoordelijke locatie: 
 
ProVeg Deutschland e.V. 
Genthiner Straße 48 
10785 Berlijn (Duitsland) 
Tel: +49 30 29 02 82 53-0  
Fax: +49 30 29 02 82 53-26 
E-mail: info.de@ProVeg.com 
 
 
De verantwoordelijke voor de zakelijke gegevensverwerking:  
 
Thomas Gutte Datenschutzberatung (advies m.b.t. gegevensbescherming) 
Hochstraße 2  
65195 Wiesbaden (Duitsland) 
Telefoon: +49 (0)611 - 71186990 
E-mailadres: thomas.gutte@gutte-datenschutz.de 
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2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij? 
 
Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze handelsrelaties (bijvoorbeeld 
sollicitatieprocedures, nieuwsbrieven, verzoekschriften, enquêtes, aanmeldingen) van u hebben. 
Daartoe verwerken wij – voor zover dit voor het verrichten van onze diensten noodzakelijk is – 
persoonsgegevens, die wij van andere bedrijven (b.v. SCHUFA) geoorloofd (b.v. voor het uitvoeren van 
opdrachten, voor het nakomen van overeenkomsten of naar aanleiding van door u gegeven 
toestemming) ontvangen hebben. Voorts verwerken wij persoonsgegevens, die wij uit openbaar 
toegankelijke bronnen (b.v. schuldverklaring, kadaster, handels- en verenigingsregister, pers, media) 
en op geoorloofde wijze verkregen hebben en mogen verwerken.  
 
Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum 
en -plaats of nationaliteit) maar ook legitimatiegegevens (b.v. identificatiegegevens). Bovendien 
kunnen dit ook opdrachtgegevens (b.v. bestelgegevens), gegevens t.b.v. de uitvoering van onze 
contractuele verplichtingen (b.v. licentieovereenkomsten, leveringen), gegevens over het 
lidmaatschap zoals informatie over uw financiële situatie (b.v. kredietgegevens), 
documentatiegegevens (b.v. notulen van gesprekken), registergegevens, gegevens over uw gebruik 
van de door ons aangeboden mediadiensten (b.v. datum van bezoek aan onze website, apps of 
nieuwbrieven, de door ons geregistreerde aangeklikte pagina’s) alsook andere gegevens zijn die 
vergelijkbaar zijn met de vernoemde categorieën. 
 
 
3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (het doel van de verwerking) en op welke 

rechtsgrondslag? 
 
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gegevensbeschermingswet (BDSG): 
 
 
3.1 Ter nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1b AVG) 
 
De verwerking van persoonsgebonden gegevens (artikel 4 lid 2 AVG) resulteert in de verrichting en de 
bemiddeling van onze diensten, met name in de uitvoering van onze overeenkomsten of 
precontractuele maatregelen en de uitvoering van uw opdrachten, alsook in alle met de 
bedrijfsvoering en het beheer van een onderneming noodzakelijke activiteiten. 
 
De gegevensverwerking richt zich in eerste instantie op het concrete product of de opdracht (b.v. ter 
verwerking van een lidmaatschap in onze organisatie, ter uitvoering van onze statuten, voor niet-
economische activiteiten, voor licentieovereenkomsten t.b.v. het V-keurmerk) en kunnen onder 
andere analyses van de behoeften, overleg en uitvoering van transacties omvatten.  
 
De verdere bijzonderheden over het doel van de gegevensverwerking kunt u in de betreffende 
contractstukken en de verkoopvoorwaarden vinden. 
 
 
  



   

3.2 In het kader van de betrokken belangen (artikel 6 lid 1f DSGVO) 
 
Voor zover relevant, verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van onze voornaamste algemene, 
wettelijk overeenkomstige doeleinden, voor de bewerking van lidmaatschappen in onze organisatie 
en voor de afwikkeling van contracten ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of 
van derde partijen zoals bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 
 

 Kwaliteitsgarantie van de IT-veiligheid en van de IT-operaties; 
 Controle en optimalisering van de procedure ter beoordeling van de behoeften en van directe 

benadering van betrokkenen en klanten; 
 Reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u het gebruik van uw gegevens niet 

verboden heeft; 
 Vaststelling van een recht in rechte en verdediging bij geschillen; 
 Maatregelen voor de veiligheid van gebouwen en installaties (b.v. toegangscontroles); 
 Maatregelen voor het waarborgen van de onschendbaarheid van de woning; 
 Maatregelen voor het beheer van de transacties en voor de ontwikkeling van diensten;  

 
 
 
3.3  Op grond van uw toestemming (artikel 6 lid 1a DSGVO) 
 
Indien u ons toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (b.v. 
doorsturen van gegevens, analyse van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden) verleend heeft, 
is de wettigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming gegeven. Verleende toestemming 
kan op elk moment ingetrokken worden. Dit geldt ook voor het herroepen van geïnformeerde 
toestemming, die vóór de toepassing van de DSGVO, te weten vóór 25 mei 2018, bij ons gemeld zijn. 
 
Denkt u eraan dat een herroeping pas in de toekomst ingaat. Verwerkingen die voorafgaand aan de 
herroeping gedaan zijn, zijn daarop biet van toepassing. 
 
 
3.4 Op grond van wettelijke voorschriften (artikel 6 lid 1c DSGVO) of in het algemeen belang 

(artikel 6 lid 1e DSGVO) 
 
Bovendien hebben wij als fiscaal bevoorrechte non-profitorganisatie diverse wettelijke verplichtingen, 
te weten wettelijke eisen (b.v. verenigingsrecht, belastingrecht/recht m.b.t. vrijwilligerswerk) zoals 
eisen inzake de registratie. Tot de verwerkingsdoeleinden behoren onder andere de uitvoering van 
fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplicht.  
 
4. Wie ontvangt mijn gegevens?  
 
Binnen onze organisatie hebben de afdelingen die voor de uitvoering van onze contractuele en 
wettelijke verplichtingen uw gegevens nodig hebben, toegang tot die gegevens. Ook de voor de 
verwerking verantwoordelijke personen (artikel 28 DSGVO) kunnen voor deze doeleinden gegevens 
verwerken. Dit zijn ondernemingen in de categorie IT-diensten, printdiensten, telecommunicatie, 
incasso-diensten, advisering en consulting evenals distributie en marketing. 
 
Inzake de doorgifte van gegevens aan geadresseerden buiten onze onderneming moet in acht 
genomen worden dat wij informatie over u uitsluitend doorgeven wanneer wettelijke bepalingen dit 
voorschrijven, wanneer u hiervoor toerstemming heeft gegeven, of wij hiertoe bevoegd zijn voor het 
doorgeven van inlichtingen.  
 



   

Onder deze voorwaarden kunnen de ontvangers van de persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn: 
 

 Openbare instanties en instellingen (b.v. de overheid) in geval van een wettelijke of 
administratieve verplichting.  

 
 Andere instellingen waaraan wij voor de voortzetting van de handelsrelatie of het lidmaatschap 

met u persoonsgegevens uitwisselen, zoals bijvoorbeeld incasso-ondernemingen of 
kredietbureaus). 

 
Andere gegevensontvangers kunnen organisaties zijn waarvoor u ons toestemming voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens gegeven heeft.    
 
 
5. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen? 
 
Voor zover nodig verwerken en registeren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze 
handelsovereenkomst, wat bijvoorbeeld ook de bemiddeling en de afwikkeling van een aankoop bevat.  
 
Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder 
andere uit het handelswetboek (HGB) en de vermeldingsinstructies (AO) voortvloeien. De daarin 
aangegeven termijnen voor de opslag en documentatie zijn twee tot toen jaar. 
 
Tenslotte wordt de opslagduur ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijn, die bijvoorbeeld 
volgens lid §§ 195 ff van het burgerlijk wetboek (BGB) in de regel drie jaar is, en die in sommige gevallen 
ook tot dertig jaar kan zijn. 
 
 
6. Worden gegevens naar een ander land of een internationale organisatie doorgestuurd? 
 
Gegevensdoorgifte naar een derde land (een staat buiten de Europese Economische Ruimte, EER) 
wordt uitsluitend gedaan voor zover dat voor de uitvoering van uw opdracht nodig, wettelijk verplicht 
is of indien u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Over bijzonderheden zullen wij u voor zover 
dat wettelijk verplicht is, apart op de hoogte stellen.  
 
 
7. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik? 
 
Iedere betrokkene heeft een recht op informatie volgens artikel 15 van DSGVO, het recht op correctie 
volgens artikel 16 van DSGVO, het recht op verwijdering volgens artikel 17 van DSGVO, het recht op 
beperking van de verwerking volgens artikel 18 van DSGVO en het recht op overdraagbaarheid van 
gegevens volgens artikel 20 van DSGVO. Bij het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden 
de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van BDSG. Bovendien is er het recht van beroep bij een 
gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 77 van DSGVO m.b.t. § 19 BDSG).  
 
8. Bestaat er een verplichting voor het beschikbaar stellen van gegevens?  
 
In het kader van onze handelsrelatie hoeft u alleen de persoonsgegevens ter beschikking te stellen, die 
voor de verantwoording, de uitvoering en de beëindiging van een handelsrelatie nodig zijn of waarvoor 
wij in verband met onderzoek een wettelijke verplichting hebben. Zonder deze gegevens moeten wij 
in de regel de overeenkomst of de uitvoering van de opdracht weigeren of een bestaande 
overeenkomst afwijzen en dus beëindigen. 
 



   

 
9. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen? 
 
Voor de verantwoording en de uitvoering van de handelsrelatie gebruiken wij in beginsel geen 
geautomatiseerde besluitvoering, in overeenstemming met artikel 22 van DSGVO. Indien we deze 
procedure toch in individuele gevallen toepassen, dan wordt u hierover op de hoogte gebracht, voor 
zover dit wettelijk verplicht is. 
 
 
10. In hoeverre worden mijn gegevens voor de profilering (scoring) gebruikt? 
 
Overeenkomstig artikel 22 DSGVO gebruiken wij in beginsel geen profilering. Indien we deze procedure 
toch in individuele gevallen toepassen, dan wordt u hierover op de hoogte gebracht, voor zover dit 
wettelijk verplicht is. 
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Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 van de verordening 
aangaande de gegevensbescherming (DSGVO) 

 
 
 
U heeft het recht om, vanwege redenen die in uw specifieke situatie bestaan, te allen tijde tegen de 
verwerking van u betreffende persoonsgegevens, op grond van artikel 6 lid 1 DSGVO 
(gegevensverwerking in het algemeen belang) en op grond van artikel 6 lid 1f DSGVO 
(gegevensverwerking in het kader van de betrokken belangen), bezwaar aan te tekenen. 

 
Indien u bezwaar aantekent, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij 
verplichte beschermende redenen hebben, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheid, 
of ter verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van recht in rechte.  
 
 
Beroep kan gedaan worden en indien mogelijk gericht worden aan: 
 
ProVeg Deutschland e.V. 
Genthiner Straße 48 
10785 Berlijn (Duitsland) 
E-mail: info.de@ProVeg.com 
 
 


