Deze privacyverklaring geeft een beknopte
beschrijving van de manier waarop uw gegevens
worden verzameld en verwerkt.

toestemming kan worden ingetrokken. Dat geldt ook
voor toestemmingsverklaringen die vóór de
inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, dus vóór 25 mei 2018, bij
ons zijn ingediend.

Hieronder willen wij u dus kort informeren over de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons en
over uw privacyrechten.

Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking
die vóór de intrekking is verricht.

Welke gegevens precies worden verwerkt en op
welke manier deze worden gebruikt, wordt met name
bepaald door de gevraagde of overeengekomen
diensten.

b) Voor de uitvoering van een overeenkomst (art.
6 lid 1 b AVG)

Privacyverklaring

1.
Wie
is
verantwoordelijk
voor
de
gegevensverwerking en tot wie kan ik mij
richten?
De verantwoordelijke instantie is:

De verwerking van persoonsgegevens (art. 4 sub 2
AVG) vindt plaats ter uitvoering van contractuele
maatregelen of voor de levering van diensten in het
kader van de zakelijke relatie met onze klanten en in
het kader van alle voor het bedrijf en het beheer
vereiste activiteiten.
4. Wie krijgt mijn gegevens?

Euregio Rijn-Waal
Emmericher Straße 24
D-47533 Kleve
Tel.: +49-2821-79300
Fax: +49-2821-793030
E-mail: info@euregio.org
Website: www.euregio.org
De
contactgegevens
privacydeskundige:

In beginsel geven we geen persoonsgegevens van
onze contacten door aan derden, tenzij dit vereist is
op grond van wettelijke bepalingen of voor de
uitvoering van een opdracht. In dat geval worden
betrokkenen hierover geïnformeerd wanneer ze er
nog niet van op de hoogte zijn.
van

onze

Concunia
Wirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Christian Schlottbom
Scharnhorststraße 2
D-48151 Münster
Tel.: +49 251 322015-0
Fax: +49 251 322015-20
E-mailadres:concunia-datenschutz@concunia.de

5. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens
voor zolang dat noodzakelijk is voor de nakoming van
onze contractuele en wettelijke verplichtingen.
Daarbij moet worden bedacht dat onze relatie een
langetermijnkarakter heeft. Wanneer de gegevens
niet meer noodzakelijk zijn voor de vervulling van
contractuele of wettelijke plichten, worden ze in de
regel gewist, tenzij de - tijdelijke – verdere verwerking
noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:
•

We
verwerken
persoonsgegevens
in
overeenstemming met de bepalingen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en het Duitse 'Bundesdatenschutzgesetz'
(BDSG):

De naleving van handels- en fiscaalrechtelijke
bewaartermijnen. Relevant in dit verband zijn
met name het 'Handelsgesetzbuch' (HGB), de
'Abgabenordnung' (AO) en het Wetboek van
Koophandel. De daarin voorgeschreven
termijnen voor de registratie of documentatie
bedragen twee tot tien jaar.
Het bewaren van bewijsmateriaal in het kader
van de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens
de §§ 195 ev. van het Duitse 'Bürgerliches
Gesetzbuch'
(BGB)
kunnen
deze
verjaringstermijnen maximaal dertig jaar
bedragen, met een standaard verjaringstermijn
van drie jaar. Daarnaast moet rekening worden
gehouden
met
de
Europeesrechtelijke
verjaringstermijn (5 jaar na overlegging van de
het bewijs van de besteding van middelen).

a) Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a
AVG)

6. Worden gegevens doorgegeven aan een derde
land of een internationale organisatie?

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor de
verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde
doelen, vindt deze verwerking op basis van uw
toestemming rechtmatig plaats. Een gegeven

De doorgifte van de gegevens aan landen buiten de
EU of de EER (derde landen) is niet gepland.

2. Met welk doel worden de gegevens verzameld,
verwerkt of gebruikt?
Het primaire doel is de verzameling, de verwerking
en het gebruik van gegevens in opdracht ter
uitvoering van de statutaire taken in het kader van de
grensoverschrijdende samenwerking.
3. Waarvoor verwerken we uw gegevens (doel
van de verwerking) en op welke rechtsgrond
doen we dat?

•

7. Welke privacyrechten heb ik?

Elke betrokkene heeft het recht op inzage volgens
art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16
AVG, het recht op gegevenswissing volgens art. 17
AVG, het recht op beperking van de verwerking
volgens art. 18 AVG, het recht van bezwaar volgens
art. 21 AVG en het recht op overdraagbaarheid van
gegevens volgens art. 20 AVG. Bij het inzagerecht
en het recht op gegevenswissing gelden de
beperkingen overeenkomstig §§ 34 en 35 BDSG.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht een klacht
in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende
autoriteit (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).
U kunt een aan ons gegeven toestemming voor de
verwerking van persoonsgegevens op elk moment
intrekken.
Dat
geldt
ook
voor
toestemmingsverklaringen
die
vóór
de
inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, dus vóór 25 mei 2018, bij
ons zijn ingediend. Houd er rekening mee dat de
intrekking geen terugwerkende kracht heeft; de
intrekking
laat
de
rechtmatigheid
van
gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn
verricht, onverlet.
8. ln hoeverre ben ik verplicht om gegevens te
verstrekken?
Een opdrachtgever of betrokkene is verplicht
persoonsgegevens ter beschikking te stellen voor
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de
desbetreffende overeenkomst of de desbetreffende
taken. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever om aan de opdrachtnemer of de
verantwoordelijke instantie uitsluitend die gegevens
te verstrekken die voor de uitvoering van de
overeenkomst
noodzakelijk
zijn
(minimaliseringsbeginsel).

Recht van bezwaar
Informatie over uw recht van bezwaar volgens
art. 21 AVG
1. Recht van bezwaar in individuele gevallen
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken
tegen
de
verwerking
van
u
betreffende
persoonsgegevens om redenen die verband houden
met uw specifieke situatie.
Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw
persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen,
rechten en vrijheden of die verband houden met de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
2. Recht van bezwaar tegen een verwerking van
gegevens ten behoeve van direct marketing
In individuele gevallen verwerken wij uw
persoonsgegevens om direct marketing te verrichten.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken
tegen
de
verwerking
van
u
betreffende
persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke
reclame, voor zover deze verband houdt met direct
marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten
behoeve van direct marketing, zullen wij uw
persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden
verwerken.
Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend bij de
verantwoordelijke instantie en bij functionarissen
voor gegevensbescherming.

