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Informatieplicht krachtens art. 13 AVG [Algemene Verordening 
Gegevensbescherming] 

 

Inleiding 

ENGEL AUSTRIA GmbH onderschrijft onvoorwaardelijk de beginselen van 
gegevensbescherming in de Europese Unie en ziet daarom toe op de naleving van de regels 
die daarvoor in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn vervat. 

Persoonsgegevens worden dan ook alleen verzameld, verwerkt en doorgegeven als daarvoor 
een rechtsgrond bestaat (artikel 6 AVG) en daarbij wordt strikt toegezien op de naleving van de 
beginselen inzake gegevensverwerking (artikel 5 AVG). 

De volgende informatie vormt de basis voor een effectieve uitoefening van de door de AVG 
verleende rechten van betrokkenen. 

 

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke  

Bij de verwerking van persoonsgegevens beslist ENGEL AUSTRIA GmbH over het doel en de 
middelen. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ENGEL AUSTRIA GmbH 
bereikbaar via de volgende contactgegevens: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Oostenrijk 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informatie over de vestigingsplaatsen van ENGEL wereldwijd (de ENGEL-groep) is beschikbaar 
op www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond 

ENGEL AUSTRIA GmbH verwerkt persoonsgegevens met het oog op de verwerking van orders 
en de nakoming van overeenkomsten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen tot 
bewaring van gegevens. Daarnaast vindt verwerking plaats om registratie- en 
authenticatieprocedures uit te voeren.  

 

Persoonsgegevens worden door ENGEL AUSTRIA GmbH op basis van toestemming van de 
betrokkenen verzameld, verwerkt en eventueel doorgegeven. Het primaire verwerkingsdoel, de 
uitvoering van de overeenkomst, vormt een aanvullende rechtsgrond. Dienovereenkomstig is 
er dan ook een legitiem belang bij het doorgeven van gegevens, met name binnen de ENGEL-
groep.       
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3. Ontvangers binnen de Europese Unie 

Voor zover dit voor de verwerkingsdoeleinden nodig is, worden persoonsgegevens binnen de 
Europese Unie aan vennootschappen en vertegenwoordigingen van de ENGEL-groep 
doorgegeven.  

 

4. Doorgifte naar derde landen 

De doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie (derde landen) 
geschiedt uitsluitend aan aldaar gevestigde vennootschappen en vertegenwoordigingen van de 
ENGEL-groep ten behoeve van de verwerking van orders en de uitvoering van 
overeenkomsten.  

Voor de noodzakelijke doorgifte van gegevens aan vennootschappen en vertegenwoordigingen 
van de ENGEL-groep die hun statutaire zetel buiten de Europese Unie hebben, bestaat ofwel 
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ofwel er zijn passende waarborgen 
inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 46 AVG. 

Ongeacht het hoge niveau van gegevensbescherming binnen de ENGEL-groep en de duidelijke 
onderschrijving van de beginselen inzake gegevensbescherming van de AVG, blijft de doorgifte 
van gegevens aan derde landen altijd onderworpen aan de toestemming van de betrokkenen. 

 

5. Opslagduur 

In overeenstemming met het beginsel van een beperkte opslagduur bewaart ENGEL AUSTRIA 
GmbH persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Op grond van de 
relevante bepalingen dienaangaande resulteert dit in een opslag die in beginsel zeven jaar blijft 
bestaan na uitvoering van de overeenkomst of na beëindiging van de zakelijke relatie.  

Afgezien van de wettelijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens maximaal bewaard voor 
de tijd die nodig is om het specifieke verwerkingsdoel te bereiken of om juridische aanspraken 
te doen gelden, uit te oefenen of te beschermen, met name in de zin van artikel 17, lid 3, sub e 
AVG. 

 

6. Rechten van de personen in kwestie 

Ter bescherming van hun belangen hebben de betrokken personen  

- het recht op inzage 

- het recht op rectificatie 

- het recht op wissing („recht op vergetelheid“) 

- het recht op beperking van de verwerking 

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking  

- het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

- het recht om, waar mogelijk, in kennis te worden gesteld van rectificatie/wissing; en  

- het recht op menselijke beoordeling van volledig geautomatiseerde beslissingen 

 

7. Intrekking van de toestemming 

Betrokkenen hebben het recht hun toestemming voor individuele of alle verwerkingsactiviteiten 
te allen tijde in te trekken. De intrekking laat de verwerking die vóór de intrekking heeft 
plaatsgevonden, onverlet.  
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8. Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Indien een betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft hij het recht een klacht in 
te dienen heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins 
Clauslaan 60, P.O. Box 93374, 2509 AJ Den Haag en enige andere nationale toezichthoudende 
autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie. 

 

9. Noodzaak gegevens te verstrekken 

De verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkenen is noodzakelijk voor het sluiten 
van overeenkomsten met ENGEL AUSTRIA GmbH en de bijbehorende orderverwerking. Ook 
voor het uitvoeren van de registratie- en identificatieprocedures moeten persoonsgegevens 
worden verstrekt. 

Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan het sluiten van overeenkomsten onmogelijk 
maken, bestellingen onuitvoerbaar maken en ertoe leiden dat registratie- en 
identificatieprocedures worden afgebroken.  

 

 


