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In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij rechtstreeks of 
onrechtstreeks van gebruikers van onze website verzamelen en hoe wij deze gebruiken.  
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd of die  
wij aan u kunnen koppelen. In deze privacyverklaring wordt ook aangegeven welke keuzes u  
kunt maken met betrekking tot de door ons verzamelde informatie en hoe u deze keuzes kunt  
controleren. 

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke 
Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze Website. Wij, HUESKER Synthetic BV („wij“, 
„HUESKER“), nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften over 
gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming. De 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toe te passen wetten gegevensbescherming 
alsmede de overige bepalingen in verband met gegevensbescherming is: 

HUESKER Synthetic BV 

Kievitsven 108  

5249 JK Rosmalen 

E-mail: info@HUESKER.nl 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming 
De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is: 

OHA - Gesellschaft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mbH 

Paul-Klinger-Straße 1 

45127 Essen 

E-mail: ds-beauftragter@oha-essen.de 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens 
In beginsel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover 
dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De 
verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met 
toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke 
redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op 
grond van wettelijke voorschriften is toegestaan. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, 
voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. 
 
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van 
persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) lit. a EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), 
DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, 
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dient Art. 6 (1) c AVG als rechtsgrondslag. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere 
natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, 
onder d), AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van 
een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, 
dient art. 6 (1) lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 
 
3. Verwijdering en opslag van gegevens 
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de 
opslag ophoudt te bestaan. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale 
wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens zullen ook worden geblokkeerd of 
gewist indien een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het 
voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer 
worden bewaard. 

IV. Het gebruik van Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden 
opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een 
gebruiker. Wanneer u onze website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het 
besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee 
de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. 
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. 
 
Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te 
herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden 
aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt 
herkend, zelfs na een paginawijziging. Wij gebruiken ook cookies op onze website om het 
surfgedrag van onze sitebezoekers te kunnen analyseren. Bovendien gebruiken wij cookies om 
websitebezoekers op andere websites later aan te spreken met gerichte, aan interesses 
gerelateerde reclame. 
 
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw 
persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere 
situatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden 
van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie 
gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan 
Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de 
volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] beschikbare browser plug-in te 
downloaden en te installeren. 

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden 
Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch 
gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt. De 
volgende gegevens worden verzameld: 
 
(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie. 

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker 

(3) de internetprovider van de gebruiker 
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(4) Het IP-adres van de gebruiker 

(5) Datum en tijdstip van toegang 

(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website 

(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website 

(8) Naam van het bestand waartoe toegang is verkregen en de hoeveelheid overgedragen 

gegevens 

(9) Bericht of het ophalen is gelukt. 

 

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens 
worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien de 
gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens 
die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), 
van de AVG. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende 
rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG). 
 
De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de 
verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke 
rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. 
 
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn 
verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke 
per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de 
gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden 
blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. 
De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar toestemming voor de verwerking van 
persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons 
opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke 
gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. 

VI. Webanalyse 
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat onze gebruikers en 
het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn 
wij in staat informatie te verzamelen over de gebruikers en het gebruik van de afzonderlijke 
onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan 
voortdurend te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren wordt op passende wijze rekening 
gehouden met het belang dat de gebruikers hebben bij de bescherming van hun 
persoonsgegevens. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 
1 lit. f AVG. 

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons 
geval is dit het geval na zes maanden. 
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Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd 
naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. 
Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies 
deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan 
ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht 
niet meer mogelijk om alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken. 

a) Webanalyse via Matomo 
Wij gebruiken de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website om het 
surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van 
de gebruiker (voor cookies, zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden 
opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen: 
 
(1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker. 

(2) De opgeroepen website 

(3) De website vanwaar de gebruiker toegang heeft gekregen tot de bezochte website (referrer) 

(4) De subpagina's waartoe toegang is verkregen vanaf de bezochte website 

(5) de op de website doorgebrachte tijd 

(6) de frequentie waarmee de website wordt geraadpleegd 

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Persoonlijke gegevens van de 
gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 
 
De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van 
het IP-adres worden gemaskeerd (b.v.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet langer 
mogelijk om het verkorte IP-adres toe te wijzen aan de computer die belt. 
 
Voor meer informatie over de privacy instellingen van de Matomo software, zie de volgende link: 
https://matomo.org/docs/privacy/. 
 
b) Webanalyse door Pardot 
Wij gebruiken het marketingautomatiseringssysteem Pardot (Salesforce.com, inc.) op onze 
website om landingspagina's en formulieren te maken, om inhoud te downloaden en voor 
abonnementen en registraties. Pardot gebruikt cookies om het gebruik van onze websitebezoekers 
te verzamelen en te analyseren (voor cookies zie hierboven). De volgende gegevens worden 
verzameld: 

(1) IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker 
(2) De opgeroepen website 
(3) De website waarvandaan de gebruiker toegang tot de website heeft verkregen (referrer) 
(4) De subpagina's waartoe toegang is verkregen vanaf de bezochte website 
(5) de op de website doorgebrachte tijd 
(6) de frequentie waarmee de website wordt geraadpleegd 

Indien op onze website formulieren worden ingevuld en verzonden met persoonsgegevens, worden 
deze gegevens gekoppeld aan het profiel en opgeslagen ten behoeve van ons lead management. 
De opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt plaats op de server van Pardot 
(Pardot LLC, 950 East Paces Ferry Rd. NE, Suite 3300, Atlanta, GA 30326, VS) door Pardot LLC 
als gegevensverwerker. Naleving van de EU-normen inzake gegevensbescherming wordt 

https://matomo.org/docs/privacy/
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gewaarborgd door bindende bedrijfsvoorschriften die door de gegevensbeschermingsautoriteiten 
van de EU zijn goedgekeurd. Meer informatie over gegevensbescherming en privacy-instellingen 
van de Pardot-software vindt u op de volgende link: https://www.salesforce.com/company/privacy/. 

VII. Overzicht van de gebruikte cookies 
1.  Noodzakelijk 

Naam: fe_typo_user 

Functie: 

Deze cookie wordt standaard ingesteld door ons beheerprogramma (CMS) 
TYPO3. Het wordt in principe gebruikt om de sessie aan een gebruiker toe 
te wijzen. Dit maakt het mogelijk gebruikersvoorkeuren op te slaan. De 
cookie wordt gewoonlijk aan het einde van een browsersessie gewist. Het 
bevat een willekeurige identificatiecode en geen specifieke 
gebruikersgegevens. 

Bewaartermijn: Einde van de zitting 

    

Naam: cookieconsent_status 

Functie: Deze cookie wordt geplaatst door onze cookie-banner. Het slaat op of de 
gebruiker een selectie heeft gemaakt in de cookiebanner. 

Bewaartermijn: 12 maanden 

    

Naam: dp_cookieconsent_status 

Functie: Deze cookie wordt geplaatst door onze cookie banner tool. Het slaat de 
beslissing van de gebruiker op in de cookie-banner. 

Bewaartermijn: 12 maanden 

       
 2. Statistieken 

Naam: _pk_id.<websiteID>.<domainHash> 

https://www.salesforce.com/company/privacy/
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Functie: 
Deze cookie wordt geplaatst door de statistiek/analyse tool Matomo 
(voorheen Piwik). Het wordt gebruikt om enkele details over de gebruiker 
op te slaan, bv. de unieke bezoekers-ID. 

Bewaartermijn: 13 maanden 

    

Naam: _pk_ses. <websiteID>. <domainHash> 

Functie: 
Deze cookie wordt geplaatst door de statistiek/analyse tool Matomo 
(voorheen Piwik). Het is een kortstondige cookie die tijdelijk gegevens 
voor het bezoek opslaat. 

Bewaartermijn: 30 notulen 

3. Marketing 

Naam: viewedOuibounceModal 

Functie: 

Deze cookie wordt ingesteld door onze nieuwsbrieftool. Het slaat de 
beslissing op die de gebruiker heeft genomen met betrekking tot de 
nieuwsbriefbanner. De nieuwsbriefbanner wordt aan de gebruiker getoond 
na een bepaalde tijd en voordat hij de website verlaat. 

Bewaartermijn: 1 maand 

 

VIII. Gebruik van SalesViewer®-technologie 
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- 
en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH 
op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f AVG). 
 
Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en 
het overeenkomstige gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens 
worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing). De 
gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze 
website persoonlijk te identificeren. 
 
De gegevens die in het kader van Salesviewer worden opgeslagen, worden gewist zodra ze niet 
langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te 
bewaren om te voorkomen dat ze worden gewist. 
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U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking 
voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken, om te 
voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. Dit zal een 
opt-out cookie voor deze website op uw apparaat plaatsen. Als u uw cookies in deze browser 
verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. 

IX. Registratie Online Shop 
In onze online winkel bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonlijke 
gegevens te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en aan ons 
doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende 
gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces: 

• Consument/ondernemer 
• naam 
• Adresgegevens 
• Bedrijfsnaam 
• e-mailadres 
• Telefoon 
• Geboortedatum 

 
Bij individuele bestellingen in het kader van een registratie worden ook gegevens gevraagd die 
nodig zijn voor de betaling met het door u gekozen betaalmiddel ("betalingsgegevens"). Wij geven 
uw betalingsgegevens door aan de betrokken betalingsdienstaanbieder of zij worden rechtstreeks 
door de betalingsdienstaanbieder verzameld als onderdeel van het betalingsproces. In onze online 
winkel kunt u betalen met kredietkaart (VISA & Mastercard), PayPal, voorafbetaling of ook op 
rekening of via domiciliëring. De verwerking van betalingen - met uitzondering van aankopen op 
rekening en PayPal - wordt uitgevoerd door de dienstverlener CrefoPayment GmbH und Co.KG. 
 
Voor de betaalwijzen "aankoop op rekening" en "betaling via domiciliëring" wordt de bestelling pas 
vrijgegeven nadat een adres- en kredietwaardigheidscontrole is uitgevoerd. De 
kredietwaardigheidscontrole wordt uitgevoerd door Creditreform Boniversum GmbH, die 
waarschijnlijkheidswaarden toekent over het toekomstige betalingsgedrag van cliënten. De 
waarschijnlijkheidswaarden worden gevormd door empirische gegevens over het gevraagde adres 
en geregistreerde gegevens over de gevraagde persoon. Indien de prognose met betrekking tot 
het betalingsgedrag van de klant negatief is, wordt de klant verzocht een ander betaalmiddel te 
kiezen. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b AVG. Registratie 
van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de 
uitvoering van precontractuele maatregelen. Wij hebben de gevraagde gegevens nodig om uw 
bestellingen te controleren en uit te voeren. 
 
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn 
verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces 
voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, 
wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting 
van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan 
contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 

https://www.salesviewer.com/opt-out
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Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over 
u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen. Indien de gegevens nodig zijn voor de 
uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige 
verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen 
verwijdering niet in de weg staan. 

X. Contactformulier en e-mail 
Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om ons elektronisch te 
contacteren. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het 
invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen (naam, adres, e-mail, 
telefoon en andere vrijwillig verstrekte gegevens). U kunt ook contact met ons opnemen via het 
opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens 
van de gebruiker opgeslagen. 

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden 
uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van 
een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact 
de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking 
artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (AVG). 

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoermaskers dient ons uitsluitend voor de 
afwikkeling van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke 
rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens 
het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen 
en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. 

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn 
verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die 
welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de 
gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de 
omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. 

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar toestemming voor de verwerking van 
persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons 
opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke 
gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. 
 

XI. Newsletter 
Op onze website hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij de 
inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons 
doorgegeven.                                      

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld: 

(1) IP-adres van de oproepende computer 

(2) Datum en tijdstip van registratie 
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Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de 
registratieprocedure en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In 
verband met de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen 
gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het 
verzenden van de nieuwsbrief. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door 
de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen. Het 
verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces wordt gebruikt 
voor personalisering, als bewijs van toestemming of om misbruik van de diensten of het gebruikte 
e-mailadres te voorkomen. 

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel 
waarvoor zij zijn verzameld. Bijgevolg wordt het e-mailadres van de gebruiker opgeslagen zolang 
het abonnement op de nieuwsbrief actief is. 

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden 
opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen. 

XII. Registratie voor evenementen 
U kunt zich voor evenementen inschrijven op onze website. Bovendien kunt u zich ook 
inschrijven voor afspraken op handelsbeurzen. Daartoe vragen wij tijdens het registratieproces in 
detail naar verschillende gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon).  

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Uw 
gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de registratie en de uitvoering van het evenement in 
kwestie. Ook deze gegevens zullen alleen voor het beoogde doel worden gebruikt en niet aan 
derden worden doorgegeven. 

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn 
verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de 
website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Voor de gegevens die 
tijdens het registratieproces worden verzameld, is dit het geval wanneer de gegevens niet langer 
nodig zijn voor de uitvoering van het desbetreffende evenement. Ook nadat de registratie is 
voltooid, kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractuele partner op te slaan om 
contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. 

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van 
precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor 
zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan. 

XIII. Social Media 
1. Facebook 
Wij beheren verschillende Facebook-pagina's met betrekking tot ons bedrijf. Facebook is een 
sociaal netwerk. Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt en gebruikt, kan Facebook uw 
gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die hieruit voortkomt ("inzichten"). Het 
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gebruik van de pagina-inzichten dient voor de economische optimalisering en de vraaggerichte 
vormgeving van onze website. 
 
Bladzijden: 
HUESKER Wereldwijd: https://www.facebook.com/HUESKERGroup/ 
HUESKER Duitsland: https://www.facebook.com/HUESKERGermany/ 
HUESKER Opleiding: https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/ 
HUESKER Brazilië: https://www.facebook.com/HueskerBrasil/ 
HUESKER Italië: https://www.facebook.com/HUESKERItaly/ 
HUESKER UK: https://www.facebook.com/HUESKERUK/ 
HUESKER USA: https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/ 
HUESKER Landbouw: https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/ 
HUESKER Agrar Frankrijk: https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/ 
HUESKER Agrar Italië: https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/ 
HUESKER Agrar UK: https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/ 
HUESKER I&A Spanje: 
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles 
W8SVR: https://www.facebook.com/W8SVR/ 
 
Ontvanger van de gegevens: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 
Ierland 
 
Rechten van de betrokkene: Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan 
worden geraadpleegd op  https://www.facebook.com/policy.php/, bevat informatie over het 
verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt 
uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het 
mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke 
toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan 
Facebook te onderdrukken. 
 
2. Instagram 

We hebben verschillende Instagram-pagina's met betrekking tot ons bedrijf. Instagram is een 
sociaal netwerk. Wanneer u onze Instagram-pagina's bezoekt en gebruikt, kan Instagram uw 
gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die hieruit wordt verkregen ("inzichten"). 
Het gebruik van pagina-inzichten dient voor de economische optimalisatie en de vraaggerichte 
vormgeving van onze website. 
 
Bladzijden: 
HUESKER Opleidig: https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/ 
HUESKER Brazilië: https://www.instagram.com/hueskerbrasil/ 
 
Ontvanger van de gegevens: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 
Ierland 
 
Rechten van de betrokkene: Het door Instagram gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan 
worden geraadpleegd op https://help.instagram.com/519522125107875, bevat informatie over 

https://www.facebook.com/HUESKERGroup/
https://www.facebook.com/HUESKERGermany/
https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/
https://www.facebook.com/HueskerBrasil/
https://www.facebook.com/HUESKERItaly/
https://www.facebook.com/HUESKERUK/
https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/
https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/
https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/
https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/
https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles
https://www.facebook.com/W8SVR/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/
https://www.instagram.com/hueskerbrasil/
https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0


   

                                                                                       Seite 11 von 17 

Verklaring gegevensbeschwerming 

 

het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Meta. Het cookiebeleid 
van Instagram kan worden bekeken op https://help.instagram.com/1896641480634370. 

 
3. LinkedIn 
Wij beheren verschillende LinkedIn-pagina's met betrekking tot ons bedrijf ("LinkedIn-pagina"). 
LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te 
leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Wanneer u 
onze LinkedIn-pagina bezoekt en gebruikt, kan LinkedIn uw gebruiksgedrag evalueren en ons 
informatie verstrekken die daaruit voortkomt. Deze informatie wordt gebruikt met het oog op 
economische optimalisatie en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. 
 
Bladzijden: 
HUESKER Wereldwijd: https://www.linkedin.com/company/huesker-group/ 
HUESKER Duitsland: https://www.linkedin.com/company/huesker-germany 
HUESKER Australië: https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/ 
HUESKER Brazilië: https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/ 
HUESKER Frankrijk: https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas 
HUESKER Italië: https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/ 
HUESKER Nederland: https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/ 
HUESKER UK: https://www.linkedin.com/company/huesker-limited 
HUESKER USA: https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america 
HUESKER Midden-Amerika: https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-centroamérica 
 
Ontvanger van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, 
Ierland 
 
Rechten van de betrokkene: Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de 
verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, alsook uw rechten in dit 
verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over 
gegevensbescherming van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn's 
cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

 
4. YouTube 
Wij beheren verschillende YouTube-pagina's met betrekking tot ons bedrijf ("YouTube-kanaal"). 
Wij integreren videobestanden via YouTube in overeenstemming met de 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Wanneer u ons YouTube-kanaal bezoekt en gebruikt, kan 
Google uw gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die hieruit voortkomt. Deze 
informatie wordt gebruikt met het oog op economische optimalisatie en op de behoeften 
afgestemde vormgeving van onze website. 
 
Bladzijden:  
HUESKER Wereldwijd: https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing 
HUESKER Duitsland: https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw 
HUESKER Brazilië: https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil 
HUESKER Frankrijk: https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA 
HUESKER Italië: https://www.youtube.com/user/HueskerItalia 
HUESKER Rusland: https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ 
HUESKER Spanje: https://www.youtube.com/user/hueskerspain 

https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav
https://www.linkedin.com/company/huesker-group/
https://www.linkedin.com/company/huesker-germany
https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/
https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/
https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas
https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/
https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/
https://www.linkedin.com/company/huesker-limited
https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america
https://www.linkedin.com/company/huesker-m%C3%A9xico-y-centroam%C3%A9rica
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing
https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw
https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA
https://www.youtube.com/user/HueskerItalia
https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ
https://www.youtube.com/user/hueskerspain
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Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 
Ierland 
 
Rechten van de betrokkene: Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de 
verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, evenals uw rechten in dit 
verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de 
gegevensbeschermingsinformatie (https://policies.google.com/privacy) van YouTube. Meer 
informatie over YouTube is ook te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. 
 
5. Twitter 

Wij beheren verschillende Twitter-bedrijfspagina's om HUESKER op het platform te 
vertegenwoordigen. Twitter is een microbloggingdienst die realtimecommunicatie in de vorm van 
korte tekstberichten mogelijk maakt. Wanneer u onze bedrijfspagina bezoekt, kan Twitter uw 
gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die daaruit voortkomt. 

Bladzijden: 
HUESKER Landbouw en Industrie: https://mobile.twitter.com/hueskeri 
HUESKER Noord-Amerika: https://twitter.com/hueskerna 
HUESKER UK: https://twitter.com/hueskeruk 
 
Ontvangers van de gegevens: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian 
Street, Dublin 2, Ierland 
 
Rechten van de betrokkene: Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere 
verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter alsmede uw rechten in dit verband en 
instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in het privacybeleid 
(https://twitter.com/de/privacy) van Twitter. Meer informatie over het gebruik van cookies door 
Twitter is te vinden op https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies. 
 
Basis voor alle gebruikte social media platforms 
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 letter f AVG 
Gegevenscategorieën: Stamgegevens, indien van toepassing, contactgegevens, 
inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. 
Beoogde overdracht naar derde landen: Geen 
Bewaren wij informatie op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke 
informatie uit? Geen 

XIV. Rechten van de betrokkenen 
Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG 
en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking: 
 
1. Recht van toegang 
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over 
u door ons worden verwerkt. 

https://policies.google.com/privacy
https://www.youtube.com/yt/about/de/
https://mobile.twitter.com/hueskeri
https://twitter.com/hueskerna
https://twitter.com/hueskeruk
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies
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Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking 
om informatie over het volgende verzoeken: 
 
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; 
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; 
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of 
zullen worden verstrekt; 
(4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke 
informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode; 
(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op 
beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om 
bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; 
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit; 
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens 
niet bij de betrokkene zijn verzameld; 
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig 
artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle 
(9) informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke 
verwerking voor de betrokkene. 
 
U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden 
doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u 
verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 
van de GDPR in verband met de doorgifte. 
 
2. Recht op correctie 
U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking recht op rectificatie en/of aanvulling indien 
de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren. 
 
3. Recht op beperking van de verwerking 
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende 
voorwaarden: 
 
(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode 
die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens 
te verifiëren; 
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en 
in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; 
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de 
doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of 
verdediging van een recht in rechte; of 
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en 
het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke 
zwaarder wegen dan uw gronden. 
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Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien 
van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de 
vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten 
van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang 
van de Unie of een lidstaat. 
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, 
wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de 
beperking wordt opgeheven. 
 
4. Recht op wissing 
a) Verplichting tot verwijdering 
U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens 
onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens 
onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is: 
 
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt. 
(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 
9, lid 2, onder a), van de AVG was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de 
verwerking. 
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn 
geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de 
verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG. 
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke onderworpen is. 
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van 
de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG. 
 
b) Informatie aan derden 
Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft 
gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke 
maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare 
technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de 
persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht 
alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen. 
 
c) Uitzonderingen 
Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om. 

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; 
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-
wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt 
van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen; 
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(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG; 
(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor 
statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het onder a) 
bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen 
maken of ernstig zou kunnen schaden; of 
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 
 
5. Recht op informatie 
Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of 
beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke 
verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze 
rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, 
tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. 
U hebt het recht tegen de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te 
worden geïnformeerd. 
 
6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de 
verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht deze gegevens over te dragen aan een andere 
verantwoordelijke voor de verwerking, zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de 
verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat. 
1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (AVG) of artikel 9, lid 2, onder a), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (AVG) of op een overeenkomst 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (AVG), en 
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. 
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens 
rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere verantwoordelijke 
te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de 
vrijheden en rechten van andere personen. 
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een 
taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is opgedragen. 
 
7. Recht van bezwaar 
U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, 
onder e) of f), AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 
De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer 
verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan 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. 
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Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt 
u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met 
het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met 
dergelijke direct marketing. 
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u 
betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. 
U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de 
informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen 
door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties. 
 
8. Recht om de verklaring van toestemming in te trekken overeenkomstig de wetgeving 
inzake gegevensbescherming 
U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake 
gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen 
gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de 
toestemming heeft plaatsgevonden. 
 
9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering 
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking 
- met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op 
vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit 
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de 
verwerking verantwoordelijke, 
(2) toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en deze wettelijke bepalingen passende 
maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te 
beschermen; of 
(3) wordt gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming. 
Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de AVG van 
toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw 
legitieme belangen te beschermen. 
Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking 
verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede van uw 
rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de 
voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het 
besluit aan te vechten. 
 
10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit  
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, 
werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van 
uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is 
ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de 
mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 AVG. 
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XV. Bijwerking van dit privacybeleid 
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid bij te werken wanneer dat nodig is om het aan 
te passen aan technische ontwikkelingen of in verband met het aanbieden van nieuwe diensten of 
producten. U kunt de huidige versie altijd op de website bekijken. 
 
 


	In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij rechtstreeks of
	onrechtstreeks van gebruikers van onze website verzamelen en hoe wij deze gebruiken.
	Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd of die
	wij aan u kunnen koppelen. In deze privacyverklaring wordt ook aangegeven welke keuzes u
	kunt maken met betrekking tot de door ons verzamelde informatie en hoe u deze keuzes kunt
	controleren.
	I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
	Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze Website. Wij, HUESKER Synthetic BV („wij“, „HUESKER“), nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften ove...
	HUESKER Synthetic BV
	Kievitsven 108
	5249 JK Rosmalen
	E-mail: info@HUESKER.nl

	II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
	De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:
	OHA - Gesellschaft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mbH
	Paul-Klinger-Straße 1
	45127 Essen
	E-mail: ds-beauftragter@oha-essen.de

	III. Algemene informatie over gegevensverwerking
	1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
	In beginsel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt ...
	2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
	Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) lit. a EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk ...
	3. Verwijdering en opslag van gegevens
	De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen ...

	IV. Het gebruik van Cookies
	Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer u onze website bezoekt, kan een cookie worden opgeslage...
	Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakeli...
	U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarv...

	V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden
	Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt. De volgende gegevens worden verzameld:
	(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie.
	(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
	(3) de internetprovider van de gebruiker
	(4) Het IP-adres van de gebruiker
	(5) Datum en tijdstip van toegang
	(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
	(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
	(8) Naam van het bestand waartoe toegang is verkregen en de hoeveelheid overgedragen gegevens
	(9) Bericht of het ophalen is gelukt.
	Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
	De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgege...
	De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.
	De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetref...
	De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van z...

	VI. Webanalyse
	De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat onze gebruikers en het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat informatie te verzamelen over de gebruikers en h...
	De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f AVG.
	De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval is dit het geval na zes maanden.
	Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u...
	a) Webanalyse via Matomo
	Wij gebruiken de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (voor cookies, zie hierboven). Als afzonderlijke pag...
	(1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker.
	(2) De opgeroepen website
	(3) De website vanwaar de gebruiker toegang heeft gekregen tot de bezochte website (referrer)
	(4) De subpagina's waartoe toegang is verkregen vanaf de bezochte website
	(5) de op de website doorgebrachte tijd
	(6) de frequentie waarmee de website wordt geraadpleegd
	De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Persoonlijke gegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
	De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (b.v.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet langer mogelijk om het verkorte IP-adres toe te wijzen aan de computer ...
	Voor meer informatie over de privacy instellingen van de Matomo software, zie de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.
	b) Webanalyse door Pardot
	Wij gebruiken het marketingautomatiseringssysteem Pardot (Salesforce.com, inc.) op onze website om landingspagina's en formulieren te maken, om inhoud te downloaden en voor abonnementen en registraties. Pardot gebruikt cookies om het gebruik van onze ...
	(1) IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
	(2) De opgeroepen website
	(3) De website waarvandaan de gebruiker toegang tot de website heeft verkregen (referrer)
	(4) De subpagina's waartoe toegang is verkregen vanaf de bezochte website
	(5) de op de website doorgebrachte tijd
	(6) de frequentie waarmee de website wordt geraadpleegd
	Indien op onze website formulieren worden ingevuld en verzonden met persoonsgegevens, worden deze gegevens gekoppeld aan het profiel en opgeslagen ten behoeve van ons lead management. De opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt plaats op...

	VII. Overzicht van de gebruikte cookies
	1.  Noodzakelijk
	fe_typo_user
	Naam:
	Deze cookie wordt standaard ingesteld door ons beheerprogramma (CMS) TYPO3. Het wordt in principe gebruikt om de sessie aan een gebruiker toe te wijzen. Dit maakt het mogelijk gebruikersvoorkeuren op te slaan. De cookie wordt gewoonlijk aan het einde van een browsersessie gewist. Het bevat een willekeurige identificatiecode en geen specifieke gebruikersgegevens.
	Functie:
	Einde van de zitting
	Bewaartermijn:
	 
	 
	cookieconsent_status
	Naam:
	Deze cookie wordt geplaatst door onze cookie-banner. Het slaat op of de gebruiker een selectie heeft gemaakt in de cookiebanner.
	Functie:
	12 maanden
	Bewaartermijn:
	 
	 
	dp_cookieconsent_status
	Naam:
	Deze cookie wordt geplaatst door onze cookie banner tool. Het slaat de beslissing van de gebruiker op in de cookie-banner.
	Functie:
	12 maanden
	Bewaartermijn:
	2. Statistieken
	_pk_id.<websiteID>.<domainHash>
	Naam:
	Deze cookie wordt geplaatst door de statistiek/analyse tool Matomo (voorheen Piwik). Het wordt gebruikt om enkele details over de gebruiker op te slaan, bv. de unieke bezoekers-ID.
	Functie:
	13 maanden
	Bewaartermijn:
	 
	 
	_pk_ses. <websiteID>. <domainHash>
	Naam:
	Deze cookie wordt geplaatst door de statistiek/analyse tool Matomo (voorheen Piwik). Het is een kortstondige cookie die tijdelijk gegevens voor het bezoek opslaat.
	Functie:
	30 notulen
	Bewaartermijn:
	3. Marketing
	viewedOuibounceModal
	Naam:
	Deze cookie wordt ingesteld door onze nieuwsbrieftool. Het slaat de beslissing op die de gebruiker heeft genomen met betrekking tot de nieuwsbriefbanner. De nieuwsbriefbanner wordt aan de gebruiker getoond na een bepaalde tijd en voordat hij de website verlaat.
	Functie:
	1 maand
	Bewaartermijn:
	VIII. Gebruik van SalesViewer®-technologie
	Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 li...
	Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het overeenkomstige gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogen...
	De gegevens die in het kader van Salesviewer worden opgeslagen, worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren om te voorkomen dat ze worden gewist.
	U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken, om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt binnen d...

	IX. Registratie Online Shop
	In onze online winkel bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorge...
	 Consument/ondernemer
	 naam
	 Adresgegevens
	 Bedrijfsnaam
	 e-mailadres
	 Telefoon
	 Geboortedatum
	Bij individuele bestellingen in het kader van een registratie worden ook gegevens gevraagd die nodig zijn voor de betaling met het door u gekozen betaalmiddel ("betalingsgegevens"). Wij geven uw betalingsgegevens door aan de betrokken betalingsdiensta...
	Voor de betaalwijzen "aankoop op rekening" en "betaling via domiciliëring" wordt de bestelling pas vrijgegeven nadat een adres- en kredietwaardigheidscontrole is uitgevoerd. De kredietwaardigheidscontrole wordt uitgevoerd door Creditreform Boniversum ...
	De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b AVG. Registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Wij hebben de ...
	De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van prec...
	Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen. Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontr...

	X. Contactformulier en e-mail
	XI. Newsletter
	XII. Registratie voor evenementen
	XIII. Social Media
	Bladzijden:
	Ontvanger van de gegevens: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
	Rechten van de betrokkene: Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op  https://www.facebook.com/policy.php/, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt...
	We hebben verschillende Instagram-pagina's met betrekking tot ons bedrijf. Instagram is een sociaal netwerk. Wanneer u onze Instagram-pagina's bezoekt en gebruikt, kan Instagram uw gebruiksgedrag evalueren en ons informatie verstrekken die hieruit wor...
	Bladzijden:
	HUESKER Brazilië: https://www.instagram.com/hueskerbrasil/
	Ontvanger van de gegevens: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
	Rechten van de betrokkene: Het door Instagram gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://help.instagram.com/519522125107875, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Meta. Het coo...
	Bladzijden:
	HUESKER Midden-Amerika: https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-centroamérica
	HUESKER Spanje: https://www.youtube.com/user/hueskerspain
	Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 letter f AVG
	Gegevenscategorieën: Stamgegevens, indien van toepassing, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.
	Beoogde overdracht naar derde landen: Geen
	Bewaren wij informatie op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke informatie uit? Geen

	XIV. Rechten van de betrokkenen
	Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:
	1. Recht van toegang
	U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.
	Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:
	(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
	(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
	(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
	(4. de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
	(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
	(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
	(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
	(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle
	(9) informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
	U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkom...
	2. Recht op correctie
	U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertragi...
	3. Recht op beperking van de verwerking
	U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:
	(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
	(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
	(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
	(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.
	Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter besch...
	Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.
	4. Recht op wissing
	a) Verplichting tot verwijdering
	U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toe...
	(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
	(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
	(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
	(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
	(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
	(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.
	b) Informatie aan derden
	Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houd...
	c) Uitzonderingen
	Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om.
	(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
	(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang ...
	(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;
	(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van de...
	(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
	5. Recht op informatie
	Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens ...
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