
 

 

 
 
 

1 

Informatie wegens art. 13, 21 GDPR 

(status: 11.2021) 

 

 

Met de volgende informatie willen wij u een overzicht geven van de wijze waarop wij uw 

persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft op grond van de wetgeving inzake 

gegevensbescherming. 

 

1.  Verantwoordelijke voor gegevensbescherming 

1.1  De verantwoordelijke volgens artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(GDPR) van de EU is A.S. Création (NL) b.v., De Hoogjens 1C, 4254 XV Sleeuwijk, Nederland. 

1.2  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via 

m.dellemann@as-creation.nl of via ons postadres. 

 

2. Uw rechten 

2.1  U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

• recht op toegang, 

• recht op rectificatie of wissing, 

• recht op beperking van de verwerking, 

• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, 

• recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

2.2  Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze 

toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. Een dergelijke herroeping heeft 

gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst.  

2.3 Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt 

u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij verzoeken u ons de redenen mee te delen waarom 

wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken. Op basis van uw voorlegging zullen wij de 

feitelijke en juridische situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of 

aanpassen, ofwel onze dwingende legitieme gronden aantonen op basis waarvan wij de 

verwerking zullen voortzetten. 

2.4  Gelieve uw vragen te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming (punt 1.2). U 

heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor 

gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een lijst van 
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toezichthoudende autoriteiten met adressen vinden op: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens 

 

3. Verwerking door ons 

3.1  Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR. 

 Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van 
de diensten die van u gevraagd of wij met u overeengekomen zijn. Doorgaans worden de 
volgende gegevens verzameld: 

• voornaam, achternaam, indien van toepassing titel  

• e-mailadres 

• beroep, functie 

• andere persoonsgegevens die voortvloeien uit de inhoud van het gesprek of de 
correspondentie (post/elektronisch). 

3.2  De rechtmatigheid van de verwerking kan op de volgende alternatieven worden gebaseerd: 

a. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR: Voor het nakomen van contractuele verplichtingen die 
voortvloeien uit of verband houden met een zakelijke relatie of voor de nakoming van 
precontractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met het aangaan 
van een zakelijke relatie. 

b. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR: Wij zijn onderworpen aan verschillende wettelijke 
verplichtingen die gegevensverwerking met zich meebrengen.  

• Daartoe behoren bijvoorbeeld de belastingwetgeving, alsmede de wettelijke 
boekhouding, het voldoen aan verzoeken en eisen van toezichthoudende of 
wetshandhavende autoriteiten, alsmede het voldoen aan controle- en 
rapportageverplichtingen op grond van de belastingwetgeving.  

• Daarnaast kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk worden in 
het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen 
van bewijsmateriaal, strafrechtelijke vervolging of de tenuitvoerlegging van 
civielrechtelijke vorderingen. 

c. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR: Waar nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke 
uitvoering van het contract om onze legitieme belangen of die van derden te 
beschermen. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

• Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte 
gegevens opgeslagen met het oog op de individuele communicatie met u, 

• het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging in juridische geschillen 

• opslag van verdere contacten in het ERP-systeem voor communicatie 
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• gebruik van de gegevens in testsystemen om de interne functionaliteit van de 

datasystemen vast te stellen of te verbeteren. 

 

4.  Doorgeven van uw gegevens 

4.1  Binnen ons bedrijf ontvangen medewerkers uw gegevens voor het contact met u en de 
contractuele samenwerking. 

4.2  Uw gegevens worden alleen aan opdrachtgevende gegevensverwerkers doorgegeven als dit 
noodzakelijk is voor het vervullen van onze contractuele taken (bijv. ondersteuning/onderhoud 
van EDP/IT-toepassingen, boekhouding, gegevensvernietiging). Alle dienstverleners zijn op basis 
van een contractverwerkingsovereenkomst verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de GDPR te behandelen. 

4.3  Indien het nodig is om persoonsgegevens door te geven aan derden om het contract met u na te 
komen (bijv. expediteurs) of aan derden in overeenstemming met paragraaf 3.2 lit. b + c, zullen 
wij alleen die gegevens doorgeven die nodig zijn voor het leveren van de dienst of het verzoek 
van deze derde partij. 

4.4  Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese Unie en staten binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER). 

4.5  Gegevens zullen alleen met uw toestemming worden doorgegeven aan andere derde partijen. 

 

5.  Opslag van uw gegevens 

5.1  Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de vervulling 
van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn 
voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden de gegevens regelmatig 
gewist. 

5.2  Uitzonderingen op de bovengenoemde criteria doen zich voor bij gegevens 

• die nodig zijn voor het vervullen van wettelijke opslagverplichtingen, bijv. het 
handelswetboek en het belastingwetboek. De periode voor opslag of documentatie is 
normaliter zes tot tien jaar, 

• voor de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke 
verjaringsbepalingen.  

5.3  Indien de gegevensverwerking in het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde 

plaatsvindt, worden de persoonsgegevens gewist, zodra dit belang niet meer bestaat. De punten 

5.1 + 5.2 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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6.  Links naar sociale media 

6.1  Onze e-mails bevatten links naar onze social media pagina's. Wanneer u op een icoontje klikt, 

wordt u automatisch doorverwezen naar het betreffende social media kanaal. Het social media 

kanaal verzamelt bepaalde persoonsgegevens van u: 

• Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php/ 

• Instagram: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

• Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

• YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-

settings/privacy/ 

6.2  Zie ook ons privacybeleid inzake sociale media. 

 

7.  Profielbepaling 

 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profielbepaling. 

 

* * * 
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