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§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens wanneer u onze website
gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gekoppeld kunnen worden naar u persoonlijk,
zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.
(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensverwerking van
de EU (AVG) is JET BIK Projecten B.V en JET BIK Producten B.V. Onze functionaris voor
gegevensbescherming kunt u bereiken op ons postadres: Van Roozendaalstraat 13, 1715 EJ
Spanbroek onder vermelding van “de functionaris voor gegevensbescherming”.
(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, dan worden de door u
verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen
om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in verband hiermee ontstaan, worden door ons
verwijderd nadat het niet meer nodig is deze te bewaren, of wij beperken de verwerking indien er
wettelijke bewaarplichten bestaan.
(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod willen terugvallen op dienstverleners die
hiervoor een opdracht hebben gekregen, of wij uw gegevens willen gebruiken voor
reclamedoeleinden, zullen wij u hieronder gedetailleerd over de betreffende gevallen informeren.
Hierbij geven wij ook de criteria aan die zijn vastgelegd voor de bewaartermijn.
§ 2 Uw rechten
(1) U heeft jegens ons de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die u betreffen:
–

het recht op inzage;

–

het recht op correctie of verwijdering

–

het recht op beperking van de verwerking;

–

het recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking;

–

het recht op overdracht van gegevens.

(2) U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens bij een toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming.
§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek op onze website
(1) Wanneer de website puur en alleen wordt gebruikt voor informatie, d.w.z. als u zich niet registreert
of ons op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die
uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de
volgende gegevens die voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om onze website aan u te laten
zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG):
–

IP-adres;

–

datum en tijdstip van de aanvraag;

–

verschil in tijdzone ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT);

–

inhoud van de aanvraag (concrete pagina);

–

toegangsstatus/HTTP-statuscode;

–

de hoeveelheid gegevens die verstuurd wordt;

–

website van waaruit de aanvraag komt;

–

browser;

–

besturingssysteem en de grootte ervan;

–

taal en versie van de browsersoftware.
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(2) Naast de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw
computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen en
gekoppeld worden aan de door u gebruikte browser, en waardoor bepaalde informatie wordt gestuurd
naar de plaats die het cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's
uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn
totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan omvang en manier van
functioneren hierna worden toegelicht:
–

Tijdelijke cookies (zie b)

b) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser afsluit. Hieronder
vallen vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee
verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de
gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer opnieuw worden herkend als u naar
onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser
afsluit.
c) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. cookies van derden of alle
cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt
gebruiken.
d) Wij maken gebruik van cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren, indien u
een account bij ons heeft. Zo niet, dan dient u voor elk bezoek opnieuw in te loggen.
e) De gebruikte flashcookies worden niet vastgelegd door uw browser maar door uw flash-plug-in.
Wanneer u niet wilt dat de flashcookies worden verwerkt, moet u hiervoor een add-on
installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe-Flash-Killer-Cookie
voor Google Chrome. Daarnaast adviseren wij u regelmatig uw cookies en de
browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.
§ 4 Andere functies en aanbiedingen van onze website
(1) Naast het gebruik van onze website puur voor informatiedoelen bieden wij verschillende prestaties
aan die u kunt gebruiken als u hiervoor belangstelling heeft. Hiervoor moet u doorgaans aanvullende
persoonsgegevens opgeven die wij voor het leveren van de betreffende prestatie gebruiken en
waarvoor de hiervoor genoemde beginselen voor de gegevensverwerking gelden.
(2) Voor een deel maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe
dienstverleners. Deze dienstverleners werden door ons zorgvuldig geselecteerd en ingeschakeld, zijn
gehouden aan onze werkinstructies en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer deelnames aan
acties, prijsvragen, contractafsluitingen of soortgelijke prestaties door ons gezamenlijk met partners
worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij opgave van uw persoonsgegevens of
hieronder in de beschrijving van het aanbod.
(4) Voor zover onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER) zijn gevestigd, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.
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§ 5 Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens
(1) Indien u toestemming heeft verleend voor verwerking van uw gegevens kunt u deze te allen tijde
intrekken. Een dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw
persoonsgegevens nadat u de intrekking aan ons heeft medegedeeld.
(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is vooral het geval wanneer de verwerking niet nodig is voor
het nakomen van een overeenkomst met u, hetgeen wij steeds bij de hiernavolgende beschrijving van
de functies uiteenzetten. Als u gebruikmaakt van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen
aan te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden moeten
verwerken. Indien uw bezwaar gegrond is, onderzoeken wij de feiten en zullen de
gegevensverwerking staken resp. aanpassen, of u wijzen op onze dwingende en gerechtvaardigde
redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.
(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar tegen reclame informeren door
een mail te sturen naar: info@jet-gruppe.de.

