
	

Privacybeleid

Op 25.5.2018 is de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) na 
een overgangsperiode van twee jaar in werking getreden. 

De volgende verklaring informeert u over de omvang en het doel van de verwerking van uw 
persoonsgegevens bij GOLDBECK SOLAR en over uw rechten. 

I. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

GOLDBECK SOLAR verwerkt de persoonsgegevens die wij als contractuele partner 
van u ontvangen. Deze gegevens worden aangevuld met persoonlijke gegevens die wij 
verkrijgen uit publiek toegankelijke bronnen zoals met name het handelsregister, de 
pers en de media. Als u een offerte indient naar aanleiding van een door GOLDBECK 
SOLAR ingediende uitnodiging tot inschrijving en/of een opdracht voor de levering van 
diensten ontvangt of plaatst, bezoekt u onze homepage of het leveranciersportaal, dan 
verzamelen en bewaren wij de volgende informatie:

- Aanhef, naam en voornaam
- een geldig e-mailadres
- Adres
- Telefoonnummer (vast netwerk en/of mobiel)
- IP-adres van de aanvragende computer
- Datum en tijdstip van toegang
- Naam en URL van het opgehaalde bestand
- Werkgever / Positie
- website
- Publieke aansprakelijkheidsverzekering
- Belasting-ID
- Accountgegevens
- en andere informatie die nodig is voor de samenwerking.

II. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt met het oog op

- om u te identificeren als onze contractuele partner
- om u te informeren over nieuwe projecten en om u de mogelijkheid te geven actief 

deel te nemen aan aanbestedingsprocedures
- de correspondentie met u
- de facturatie
- het instellen van contractuele en wettelijke rechtsvorderingen

	1



	

III. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de 
voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de basis-
verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), met toepassing van de volgende 
voorschriften:

- om contractuele verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van 
de DSGVO na te komen.
Op uw verzoek of na de opdracht voor een concreet project of andere levering en 
dienstverlening wordt de gegevensovereenkomst gemaakt voor de onder II. geno-
emde doeleinden en is deze noodzakelijk voor de juiste afhandeling van het pro-
ject en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen uit het contract.

- de legitieme belangen van GOUDBECK SOLAR te beschermen overeenkomstig 
artikel 6, lid 1.  
verlicht. f) DSGVO
Uit de contractuele relatie die in het verleden tussen u en GOLDBECK SOLAR is 
ontstaan, komt een legitiem belang van GOLDBECK SOLAR bij de verwerking en 
overdracht van uw persoonsgegevens binnen de GOLDBECK SOLAR-ondern-
emingengroep voor interne administratieve doeleinden naar voren. Om u ook in de 
toekomst aanbiedingen te kunnen blijven doen voor mogelijke projecten en de sa-
menwerking voort te zetten, is de verwerking van uw persoonsgegevens 
noodzakelijk. 

- op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) DS-
GVO
Indien u GOLDBECK SOLAR expliciet of impliciet toestemming heeft gegeven om 
persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, is de rechtmatigheid 
van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Elke verleende toestemming 
kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toes-
temmingsverklaringen die u aan GOUDBECK SOLAR hebt afgegeven voordat de 
EU-gegevensbeschermingsverordening van kracht werd - d.w.z. vóór 25.05.2018. 

IV. uw rechten

Als betrokkene in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht 
om

- bij herroeping (volgens artikel 7, lid 3, van de DSGVO) 
U kunt uw toestemming voor GOLDBECK SOLAR te allen tijde intrekken. Daarna 
mag GOLDBECK SOLAR de op deze toestemming gebaseerde gegevensverwer-
king voor de toekomst niet meer voortzetten.

- over informatie (volgens artikel 15 DSGVO) 
U kunt informatie vragen over uw persoonlijke gegevens die door GOLDBECK 
SOLAR worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de 
doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de catego-
rieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de be-
oogde opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, annulering, beper-
king van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oor-
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sprong van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, alsmede het be-
staan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilers en, indien 
van toepassing, zinvolle informatie over de details van dergelijke gegevens.

- op correctie (volgens art. 16 DSGVO) 
U kunt onmiddellijk de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw 
persoonlijke gegevens die bij GOLDBECK SOLAR zijn opgeslagen, vragen.

- bij schrapping (volgens artikel 17 DSGVO) 
U kunt verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door 
GOLDBECK SOLAR zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het 
recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke ver-
plichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om wettelijke aans-
praken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

- tot beperking van de verwerking (volgens art. 18 DSG VO) 
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien de 
juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking onrechtmatig 
is maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben 
voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor het instellen, ui-
toefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen 
de verwerking in overeenstemming met Art. 21 DSGVO.

- over de overdraagbaarheid van gegevens (volgens artikel 20 DSGVO) 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan GOLDBECK SOLAR hebt 
verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat 
te ontvangen of om te verzoeken dat ze aan een andere verantwoordelijke voor de 
verwerking worden doorgegeven.

- in hoger beroep (op grond van artikel 77 DSGVO) 
Je kunt een klacht indienen bij een regulerende instantie. In de regel kunt u con-
tact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gebruikelijke woonplaats of 
werkplek of in het hoofdkantoor van ons bedrijf.

V. Recht van bezwaar op grond van artikel 21 DSGVO

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belan-
gen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 21 DSGVO. 
Dit geldt voor zover er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of als het 
bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen 
bezwaarrecht, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat de specifieke situatie wordt 
aangegeven.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar 

datenschutz@goldbecksolar.com
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VI. Opslag en verwijdering

Uw persoonlijke gegevens die door GOLDBECK SOLAR worden verzameld, worden 
door ons na het einde van de zakelijke relatie tot het verstrijken van 10 kalenderjaren 
opgeslagen en daarna verwijderd, tenzij GOLDBECK SOLAR verplicht is de gegevens 
voor een langere periode op te slaan overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. c) DSGVO als 
gevolg van fiscale of handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen.

Een langere opslag kan ook nodig zijn om het bewijs te bewaren in het kader van de 
regels inzake verjaring. Volgens artikel 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (va-
naf juni 2018) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar. 

VII. Doorgifte van persoonsgegevens door GOLDBECK SOLAR

GOLDBECK SOLAR zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor an-
dere dan de hieronder genoemde doeleinden. GOLDBECK SOLAR zal uw persoonlijke 
gegevens alleen met derden delen indien:

- u heeft eerder uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de bekendmaking aan 
derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO;

- voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in 
overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b) DSGVO;

- indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens artikel 
6, lid 1, zin 1, onder c), DSGVO

Als wij gebruik maken van in opdracht gegevensprocessoren, zorgen wij er door mid-
del van aparte contracten (zogenaamde contracten voor in opdracht gegeven gege-
vensverwerking) voor dat uw gegevens door de verwerker op dezelfde manier worden 
beschermd als door ons. 

VIII. Verzending naar andere landen

De overdracht van gegevens naar andere landen gebeurt alleen in het kader van de 
bedrijfsoverschrijdende verwerking van de GOLDBECK SOLAR-groep, die actief deel-
neemt aan de internationale markt. Een overdracht kan ook onder andere plaatsvin-
den:: 

- aan gecertificeerde ontvangers, met name op basis van bindende bedrijfsvoor-
schriften (BCRS) en EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming (artikel 
45 en 47 van de DSGVO).

- op basis van uw eerder voor dit doel verklaarde toestemming (artikel 49, lid 1, zin 
1, onder a), DSGVO); 

- indien de overdracht dient om de overeenkomst in gang te zetten of uit te voeren 
(artikel 49, lid 1, zin 1, onder b) DSGVO en artikel 49, lid 1, zin 1, onder c) DS-
GVO);

- indien dit nodig is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te ver-
dedigen (artikel 49, lid 1, eerste zin, onder e), DSGVO).
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IX. Bescherming 

De communicatie met GOLDEBCK via e-mail is altijd versleuteld, mits uw server vers-
leuteling ondersteunt.

X. Online aanwezigheid in sociale media

GOLDBECK SOLAR onderhoudt online aanwezigheden binnen sociale netwerken en 
platforms om te communiceren met zakenpartners, geïnteresseerden en gebruikers die 
daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respec-
tieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwer-
king van hun respectieve exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons 
privacybeleid, verwerken wij de gegevens van de gebruikers, op voorwaarde dat zij 
met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door 
artikelen te schrijven over onze online aanwezigheden en berichten te versturen.

XI. Social Media Plugins

Wij gebruiken op onze website, op basis van Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO plugins van 
de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter, Xing, YouTube en Kununu, om ons 
bedrijf beter bekend te maken en om redenen van analyse, optimalisatie en economi-
sche werking van ons online aanbod. Het juridische doel hiervan moet worden be-
schouwd als een legitiem belang op de gebieden die in DSG VO zijn vastgelegd. 

De verantwoordelijkheid voor het functioneren met inachtneming van de gegevensbe-
scherming moet door hun respectieve aanbieders worden gegarandeerd. De integratie 
van deze plug-ins wordt door ons uitgevoerd door middel van de zogenaamde 2-klik-
methode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook Social Plugins

Onze website maakt gebruik van social media plugins van het sociale netwerk 
facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Central 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen 
interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weer-
geven en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe 
tegels, de termen "Like", "Like" of een "Thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met 
de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook 
Social Plugins kunt u hier bekijken: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daar-
mee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2z-
t0000000GnywAAC&status=Active).

Als u een functie van dit online-aanbod oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw 
apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plu-
gin wordt door Facebook direct naar uw apparaat gestuurd en door het apparaat in 
het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikerspro-
fielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van 
de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren u 
daarom volgens onze stand van kennis. 
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Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat u de betref-
fende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als u bent ingelogd op 
Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u 
met de plugins communiceert, bijv. door op de "Like"-knop te drukken of een op-
merking te maken, wordt de betreffende informatie direct van uw apparaat naar 
Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, is 
het nog steeds mogelijk voor Facebook om uw IP-adres te achterhalen en op te 
slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres 
opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en 
het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en 
het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zijn te vinden in de 
informatie over gegevensbescherming van Facebook: 

https://www.facebook.com/about/privacy/.
Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via dit online-aanbod gege-
vens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die op Face-
book zijn opgeslagen, moet u zich voor het gebruik van ons online-aanbod bij 
Facebook afmelden en de cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren 
tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de 
Facebook-profielinstellingen: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de site van de VS http://www.a-
boutads.info/choices/ of de site van de EU http://www.youronlinechoices.com/ 

De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle ap-
paraten zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

b) Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Instagram-service 
worden gebruikt, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA, 94025, USA. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, vi-
deo's of tekst en knoppen waarmee u, de gebruiker, uw voorkeur kunt uiten en 
zich kunt abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. 

Als u lid bent van het Instagram-platform, kan Instagram de oproep van de boven-
staande inhoud en functies aan uw profielen daar toewijzen. Instagram Privacybe-
leid:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

c) Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Twitter service wor-
den gebruikt, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA. Dit kan content omvatten zoals afbeeldingen, video's 
of tekst en knoppen waarmee u als gebruiker uw voorkeur kunt uiten en u kunt 
abonneren op de auteurs van de content of op onze bijdragen. 
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Als u lid bent van het platform Twitter, kan Twitter de oproep van de bovengeno-
emde inhoud en functies daar aan uw profielen toewijzen. Privacybeleid van Twit-
ter:

https://twitter.com/de/privacy.

Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee 
een garantie voor de naleving van de Europese wet op de gegevensbescherming 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Ac-
tive). 

Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, 

Opt-out: https://twitter.com/personalization.

d) XING

Ons online aanbod maakt ook gebruik van plugins van XING, aangeboden door 
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om content zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen, waarmee u 
als gebruiker uw voordeel kunt doen door de content via XING te delen en te be-
commentariëren. U kunt ook de knop gebruiken om toegang te krijgen tot de site 
van GOLDBECK SOLAR op XING. 

Als u lid bent van XING, kan XING oproepen aan de bovengenoemde inhoud en 
functies toewijzen aan uw profiel. Het XING privacybeleid is te vinden op 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

e) YouTube

In ons online aanbod zijn er ook plugins van YouTube, aangeboden door YouTube 
LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dit kan content 
omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers hun 
plezier kunnen uiten door de content te delen en te becommentariëren via You-
Tube. U kunt ook de knop gebruiken om toegang te krijgen tot de GOLDBECK 
SOLAR-site op YouTube. 

Als u lid bent van YouTube, kan YouTube de oproep van de bovengenoemde in-
houd en functies daar aan uw profiel toewijzen. Zie het privacybeleid van  
YouTube: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

f) Kununu

Ook plugins van Kununu, aangeboden door kununu GmbH, Neutrogasse 4-8, Top 
3.02, 1010 Wenen, Oostenrijk worden gebruikt in ons online aanbod. Hierbij kan 
het gaan om content zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen, waarmee u 
als gebruiker uw voorkeur kunt uitdrukken door het delen en becommentariëren 
van de content via Kununu. U kunt ook de knop gebruiken om toegang te krijgen 
tot de site van GOLDBECK SOLAR op Kununu. 
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Als u lid bent van Kununu, kan Kununu de oproep van de bovengenoemde inhoud 
en functies daar aan uw profiel toewijzen. U kunt het Kununu privacybeleid vinden 
op: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XII. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google 
Inc. ("Google"). Deze door GOLDBECK SOLAR gebruikte traceermaatregel wordt uit-
gevoerd op basis van artikel 6, lid 1, p. 1 lit. f) DSGVO. 

De legitieme belangen van GOLDBECK SOLAR in de zin van de bovengenoemde re-
gelgeving dienen om een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende op-
timalisatie van onze website mogelijk te maken. Daarnaast kunnen we met behulp van 
Google Analytics het gebruik van onze website statistisch vastleggen en ons aanbod 
optimaliseren.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer 
worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebrui-
ken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website 
(inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en 
daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te 
evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitan-
ten en om andere diensten met betrekking tot ons website- en internetgebruik te leve-
ren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wetteli-
jk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de juiste instelling in uw browser-
software. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze 
website in hun volle omvang kunt gebruiken. 

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u 
verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het 
hierboven genoemde doel.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw IP-
adres door Google Analytics met effect voor de toekomst. Meer informatie hierover 
vindt u onder

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website de code "gat" heeft toege-
voegd. _anonymizeIp();" is aan deze website toegevoegd om een anonieme registratie 
van IP-adressen te garanderen. 

U kunt meer informatie vinden over het gebruik van gegevens door Google Inc: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

	8

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


	

XIII. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft de status van juni 2018 en is momenteel 
geldig. Door de verdere ontwikkeling van onze website en bovenstaande aanbiedingen 
of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen kan het nodig zijn om deze gegevensbe-
schermingsverklaring te wijzigen. 

Het huidige privacybeleid is te vinden op de website op 
https://goldbecksolar.com/downloads/

kan door u worden opgeroepen en afgedrukt. 

XIV. Contactpersoon/verantwoordelijke

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwer-
king door GOLDBECK SOLAR. De verantwoordelijke instantie is:

GOLDBECK SOLAR GmbH, 
Goldbeckstr. 7 

69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

U kunt contact opnemen met onze Group Privacy Officer op 

GOLDBECK SOLAR GmbH
Gegevensbeschermingsfunctionaris
Goldbeckstr.7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse

of onder datenschutz@goldbecksolar.com 
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