
Verklaring gegevensbescherming 

I. naam en adres van de verantwoordelijke 

voor de verwerking 
Verantwoordelijk orgaan in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is: 

TechProtect GmbH 

Max Eyth Straße 35 

D-71088 Holzgerlingen 

Telefoon: +49 (0)7031 7632 0 

Telefax: +49 (0)7031 7632 111 

e-mail: info[at]techprotect.de 

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder 

belang voor het management van TechProtect GmbH 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of 

telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de 

Basisverordening gegevensbescherming en met de voor TechProtect GmbH geldende 

landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil 

ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door 

ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de 

betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten 

worden gewezen. 

 

II. Gebruik van de internetpagina's 
A. Verzameling van algemene informatie 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard 

verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het 

gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en 

soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw 

persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de 

door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik 

van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd 

om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren. 



B. Cookies 

Net als veel andere websites maken we gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies 

zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf 

worden gekopieerd. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-

adres, gebruikte browser, besturingssysteem via uw computer en uw 

internetverbinding. 

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen 

naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen 

wij de navigatie voor u vergemakkelijken en een correcte weergave van onze 

webpagina's mogelijk maken. 

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming aan 

derden worden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld. 

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn 

regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies te 

allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Gebruik de helpfuncties 

van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd 

er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u 

het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld. 

 

C. Inschrijven op onze website 

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, 

worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en 

communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons 

geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan 

geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de 

mogelijkheid om te wijzigen of verwijderen van de gegevens die tijdens de registratie 

op elk gewenst moment indien nodig. Natuurlijk zullen wij u ook te allen tijde 

voorzien van informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben 

opgeslagen. Wij corrigeren of wissen ze graag op uw verzoek, voor zover er geen 

wettelijke opslagverplichtingen zijn die het tegendeel bewijzen. Om ons in deze 

context te contacteren, gelieve de contactgegevens te gebruiken die aan het eind van 

deze verklaring van de gegevensbescherming worden vermeld. 

D. SSL-codering 

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken 

wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS. 



E. nieuwsbrief 

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens 

uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte 

worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie 

(bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden). 

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te 

controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een 

e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe 

registreren wij de volgorde van de nieuwsbrief, het versturen van een 

bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens 

worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen 

van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. 

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens 

en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief verzenden herroepen. In elke nieuwsbrief 

vindt u een bijbehorende link. U kunt zich ook te allen tijde direct van deze website 

afmelden of ons van uw verzoek op de hoogte stellen via de contactoptie aan het 

einde van deze gegevensbeschermingsverklaring. 

F. contactformulier 

Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier, zullen de door u 

verstrekte gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van uw 

aanvraag en eventuele vervolgvragen. 

G. Verwijdering of afscherming van gegevens 

Wij houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom 

slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde 

doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen 

waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen 

worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke 

voorschriften geblokkeerd of gewist. 

H. Gebruik van Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google 

Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", 

tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen 

analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde 

informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar 

een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-

anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter eerder door Google in 

lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in 



uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de 

VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal 

Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, 

rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de 

website nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de 

website en het internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google 

Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. 

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 mogelijk niet alle 

functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen 

dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw 

gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens 

door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in 

die onder de volgende link beschikbaar is: Browser toevoegen om Google Analytics 

uit te schakelen 

Daarnaast of als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u tracking door Google 

Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Op uw toestel 

wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens 

verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie 

in uw browser geïnstalleerd blijft. 

 

I. Google AdWords 

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u onze website 

bereikt via een advertentie geplaatst door Google, plaatst Google Adwords een 

cookie op uw computer. De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een 

gebruiker klikt op een advertentie die wordt geserveerd door Google. Deze cookies 

vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de 

gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet 

verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt 

en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een 

andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-

klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, 

wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die 

voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers 

die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag 

voor het volgen van conversie. U ontvangt echter geen informatie waarmee 

gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

 

Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het instellen van een hiervoor 

benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via browserinstellingen die de 



automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen of uw browser zo 

instellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein "googleleadservices.com". 

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet 

wilt dat meetgegevens worden opgenomen. Als u al uw cookies in uw browser hebt 

verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen. 

III. Gegevensbescherming voor diensten voor 

onze klanten 
Als aannemer verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens zoals 

aankoopbewijzen, adres- en contactgegevens of bankgegevens van klanten van onze 

klanten. Dit gebeurt op basis van een contract voor orderverwerking conform art. 28 

DSGVO. Wij stellen de verzamelde of verwerkte gegevens uitsluitend ter beschikking 

van de betreffende klant of gebruiken deze voor de uitvoering van de 

overeengekomen diensten. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons 

strikt aan de scheiding van mandaten. Volgens de overeenkomst betreffende de 

orderverwerking heeft alleen de betreffende klant recht op informatie over de 

procedures. Graag sturen wij uw vragen door 

 

IV. Gegevensbescherming voor aanvragen en 

in de aanvraagprocedure 

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de 

persoonsgegevens van aanvragers ten behoeve van de verwerking van de 

aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name 

het geval wanneer een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten langs 

elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, 

naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Indien de voor de verwerking 

verantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de 

verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de 

arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de voor de 

verwerking verantwoordelijke met de aanvrager geen arbeidsovereenkomst sluit, 

worden de sollicitatiedocumenten vier maanden na kennisgeving van het 

weigeringsbesluit automatisch verwijderd, mits geen enkel ander rechtmatig belang 

van de voor de verwerking verantwoordelijke de verwijdering in de weg staat. Een 

ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op 

grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AGG). 

 

V. Algemene informatie (in het Duits) 



A. Rechtsgrondslag van de verwerking 

Voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een 

bepaald verwerkingsdoel geldt art. 6 I lit. DS-GMO als rechtsgrondslag voor ons 

bedrijf. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld 

het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of 

de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op 

artikel 6 I lit. b DS-GMO. Dit geldt ook voor die verwerkingsprocessen die nodig zijn 

om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in verband met vragen 

over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een 

wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter 

voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-

GMO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens 

noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 

natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een 

bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de 

ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan 

een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op 

artikel 6, lid 1, onder d), van de DS-GMO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen 

kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GMO. Verwerkingen 

die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze 

rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van 

een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, 

fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke 

verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn 

genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening 

dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is 

van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, DS-GMO). 

B. Rechten in verband met de door de voor de 

verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte 

verwerking 

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO, 

is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze 

medewerkers en aandeelhouders. 

C. Duur van de opslag van de persoonsgegevens 

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve 

wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de 

desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn 

voor de uitvoering of het initiëren van het contract. 



D. Wettelijke of contractuele bepalingen inzake de 

verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot 

sluiting van het contract; verplichting voor de 

betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; 

mogelijke gevolgen van niet-verstrekking 

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk 

verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele 

voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het 

nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens 

verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is 

bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met 

hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens 

zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. 

Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de 

betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker 

zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van 

persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het 

sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens 

te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou 

hebben. 

E. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming 

Als verantwoordelijk bedrijf doen we geen automatische besluitvorming of 

profilering. 

F. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, 

verwijdering en bezwaar 

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons 

zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te 

blokkeren of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, te 

verwijderen. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De 

contactgegevens vindt u onderaan. 

Om ervoor te zorgen dat gegevens te allen tijde kunnen worden vergrendeld, moeten 

deze gegevens voor controledoeleinden in een slotbestand worden bewaard. U kunt 

ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, voor zover er geen wettelijke 

archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw 

gegevens op verzoek blokkeren. 

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan met 

ingang van de toekomst op de hoogte te stellen. 



G. Uw recht om een klacht in te dienen 

U hebt het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. Voor 

TechProtect GmbH is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid 

van informatie Baden-Württemberg de verantwoordelijke toezichthoudende 

autoriteit. (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).  

H. Veranderingen in onze regelgeving op het gebied 

van gegevensbescherming 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en 

toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om 

wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van 

gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De 

nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek. 

I. Vragen aan de functionaris voor 

gegevensbescherming 

Heeft u vragen over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem 

rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Michael Weinmann, E-Mail: michael.weinmann[at]dsb-office.de, Tel.: +49 173-763 29 

62,  

Deze gegevensbeschermingsverklaring is ondertekend met de Datenschutzerklärungs-

Generator der activeMind AG erstellt en de generator voor gegevensbescherming der 

DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH en gecreëerd door de heer Michael 

Weinmann aangevuld of aangepast. 

 

 

 

 

De verklaring gegevensbescherming van Lenovo Group Ltd en haar verbonden 

ondernemingen ("Lenovo") is te vinden onder de volgende link: 

https://www3.lenovo.com/be/nl/privacy/  


