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Algemene privacyverklaring met betrekking tot de 
informatieplichten volgens de AVG. 
 
Privacyverklaring 
van de Firma Hermann Otto GmbH, Krankenhausstraße 14, 83413 Fridolfing (D). 
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1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie 
 
Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstraße 14 
D-83413 Fridolfing 

Bedrijfsleider: Johann Hafner, Diethard Bruhn, Matthias Nath, Claudia Heinemann-Nath 
 
Tel.: +49 (0) 86 84-908-0 
Fax: +49 (0) 86 84-908-1840 
E-mail: info@otto-chemie.de 
Internet: www.otto-chemie.nl 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijf 
 
De heer Niels Rabe 
Krankenhausstraße 14 
D-83413 Fridolfing 
Tel.: +49 (0) 86 84-908-2365 
Fax: +49 (0) 86 84-908-1883 
E-mail: niels.rabe@otto-chemie.de 
 

3. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens; soort, doel en gebruik 
 
Als u ons een opdracht geeft worden de volgende gegevens verzameld: 

mailto:info@otto-chemie.de
https://www.otto-chemie.com/nl/bouw
mailto:niels.rabe@otto-chemie.de
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- aanhef, titel, voornaam, achternaam 
- adres 
- e-mailadres 
- aanspreekpartner 
- telefoonnummer (vaste en/of mobiele net) 
- evt. faxnummer (indien voorhanden en gewenst) 
- evt. bankgegevens 

 
Bovendien wordt alle informatie verzameld die voor de uitvoering van een overeenkomst met 
u noodzakelijk is. 
 
Het verzamelen van persoonlijke gegevens vindt plaats 
 

- om u als belangstellende of klant te kunnen identificeren 
- om onze contractuele plichten jegens u te kunnen vervullen 
- om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen 
- voor correspondentie met u 
- voor facturering, evt. in het kader van aanmaningen 
- voor toegestane direct marketing 
- om eventuele rechten jegens u geldend te maken 

 
Het verwerken van de persoonsgegevens vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag bij 
ons en is in verband met de hiervoor genoemde doeleinden nodig om uw aanvraag of opdracht 
te kunnen behandelen en de verplichtingen uit de onderliggende overeenkomst te kunnen 
vervullen. 
 

4. Bewaartermijnen en wissing 
 
De verzamelde persoonsgegevens worden tot afloop van de wettelijke bewaartermijn voor 
kooplui (6, 8 of 10 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de contractuele verhouding is 
beëindigd) opgeslagen en daarna gewist. Dit geldt bij wijze van uitzondering niet als wij 
vanwege fiscale of handelsrechtelijke bewaarplichten (conform het Duitse wetboek van 
handelsrecht (HGB), wetboek van strafrecht (StGB) of de Duitse belastingwet (AO)) verplicht 
zijn de gegevens langer op te slaan of als u heeft toegestemd in een langere opslag. 
 

5. Doorgifte aan derden 
 
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Hierop zijn alleen 
uitzonderingen mogelijk als dit voor de uitvoering van overeenkomsten met u nodig is.  
 

6. Uw rechten als betrokken persoon 
 
U heeft als bij de gegevensverwerking betrokken persoon verschillende rechten: 
 



17 januari 2022 

  3 

U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment jegens ons intrekken. 
Gegevensverwerking die berust op de ingetrokken toestemming mag dan vanaf dat moment 
niet meer worden voortgezet. Indien is voldaan aan de wettelijke vereisten, kunt u wissing of 
beperking van de gegevensverwerking verlangen (Art. 17, 18 en 21 AVG). 
 
 
U kunt inzage verlangen in uw door ons verwerkte persoonsgegevens (art. 15 AVG). U kunt 
correctie van onjuiste of completering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens 
verlangen (art. 16 AVG). 
 
Als u heeft toegestemd in de gegevensverwerking of als er een overeenkomst voor 
gegevensverwerking bestaat en deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van 
geautomatiseerde procedures heeft u eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid 
(art. 20 AVG). 
 
Als u gebruik maakt van uw hierboven aangegeven rechten, onderzoekt Hermann Otto GmbH 
of aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan. U kunt een klacht indienen bij de voor ons 
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, bijv. als u van mening bent dat wij uw 
persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken. 
 
De voor ons verantwoordelijke instantie is: 
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutz 
Promenade 27 
D-91522 Ansbach 
Tel. +49 (0) 981-531300 
Fax +49 (0) 981-53981300 
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 
Web: www.lda.bayern.de 
 

7. Uw recht van bezwaar 
 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u 
het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Om gebruik te maken van 
uw recht van bezwaar is een mededeling in tekstvorm voldoende. U kunt ons dus schrijven, 
een fax sturen of zich per e-mail tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u onder punt 1 
van deze privacyverklaring. 
 

8. Gegevensverwerking online 
 
Ook via onze internetpagina op www.otto-chemie.nl vindt verwerking van bepaalde 
persoonsgegevens plaats, o.a. van het ip-adres van de websitebezoekers. Een aanvullende 
privacyverklaring hieromtrent kunt u daarom online vinden onder de rubriek 
'Gegegevensbescherming'.  

mailto:poststelle@lda.bayern.de
http://www.lda.bayern.de/
https://www.otto-chemie.com/nl/bouw
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