
 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  
ALGEMENE INFORMATIE  
 
1 GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG  
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw 
persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke 
gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. 
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring 
over gegevensbescherming in deze tekst.  
 
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?  
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-
exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.  
 
Hoe verzamelen we uw informatie?  
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit 
kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.  
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer 
u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. 
internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze 
gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.  
 
Waar gebruiken wij uw gegevens voor?  
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen 
aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te 
analyseren.  
 
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?  
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de 
herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt 
ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te 
vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het 
impressum kunt vinden als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt 
ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  
 
  



 

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE  
 
dataprivacy  
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke 
gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en 
in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming 
en deze verklaring inzake gegevensbescherming.  
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens 
verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt 
worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd 
welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt 
uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.  
Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) 
beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens 
tegen toegang door derden is niet mogelijk.  
 
Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie  
De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:  
Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG  
Nikolaus Otto Str. 3  
56727 Mayen  
Telefoon: 0 26 51 / 954-0  
E-mail: info@wellpappe.de  

 
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of 
samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).  
 
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking  
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke 
toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft 
te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.  
 
Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit  
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de 
betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende 



 

autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het 
gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming 
van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen 
voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html.  
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens  
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw 
toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten 
overhandigen in een gemeenschappelijk, machine-leesbaar formaat. Indien u 
verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, 
zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.  
 
SSL- of TLS-versleuteling  
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming 
van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u 
ons als sitebezoeker toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit 
dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het 
slotsymbool in uw browserregel.  
Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt 
niet door derden gelezen worden.  
 
Informatie, afschermen, wissen  
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, 
hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien 
nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk 
moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te 
allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als 
u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.  
 
Bezwaar tegen reclamemails  
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de 
impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van 
ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze site 
behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in 
geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.  
 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING  
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 
Datenschutzbeauftragter@wellpappe.de  
 
GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE  
 
Server log bestanden  
De provider van de pagina’s verzamelt- en slaat automatisch informatie op in 
zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons 
doorstuurt. Deze zijn:  
 
browsertype en browserversie  
besturingssysteem  
verwijzer URL  
hostnaam van de computer die toegang heeft tot de site  
tijd van het serverbezoek  
IP-adres  
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.  
De basis voor gegevensverwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder f, van het 
DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of 
precontractuele maatregelen toestaat. 
 

 


