Informatie betreffende gegevensbescherming voor klanten en betrokkenen
(Stand maart 2018)
De in het kader van de zakelijke transacties tussen Siewert & Kau en haar klanten verstrekte gegevens
worden met behulp van een computersysteem verwerkt en opgeslagen. Bescherming van
persoonsgegevens is voor Siewert & Kau uiterst belangrijk. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend
om te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingsbepalingen. Deze
gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de onder de verantwoordelijkheid van Siewert & Kau
vallende websites van Siewert & Kau Computertechnik GmbH, Siewert & Kau Logistik GmbH en
Siewert & Kau Service GmbH.
1. Gegevensverzameling en –verwerking bij websitebezoek
Wanneer u onze websites bezoekt slaan onze servers tijdelijk elk bezoek op in een logbestand. De
volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-adres van de bezoekende server
Datum en tijdstip van het bezoek
Naam en URL van het opgeroepen bestand
Hoeveelheid overgedragen gegevens
Melding of het bezoek geslaagd was
Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem
Webpagina die voor ons werd bezocht
Naam van uw internetprovider

De verwerking van deze gegevens heeft als doel het gebruik van de website mogelijk te maken
(verbindingsopbouw), de veiligheid van het systeem, de technische administratie van de
netinfrastructuur alsmede het optimaliseren van het internetaanbod. Het IP-adres wordt alleen
geëvalueerd bij schending van de netinfrastructuur van Siewert & Kau of op grond van andere
redenen van gegevensbeveiliging. Er worden geen persoonsgebonden gebruikersprofielen
opgemaakt. Behoudens in bovengenoemde gevallen worden persoonsgegevens niet verwerkt,
behalve wanneer ze voor de verwerking van een aan ons verstrekte opdracht noodzakelijk zijn of u
nadrukkelijk akkoord gaat met verdere verwerking.
2. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld voor zover deze al naar gelang het doel nodig
zijn voor de afwikkeling van bestelprocedures inclusief levering resp. het uitvoeren van opdrachten.
Van een eventueel verder gebruik, bijvoorbeeld voor doeleinden van marktonderzoek, reclameacties
of de nieuwsbrief is alleen sprake wanneer u hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft resp. voor
zover dit wettelijk is toegestaan. Als de toestemming is verleend kan deze te allen tijde worden
herroepen. De betreffende contactgegevens vindt u in ons colofon. U kunt zich ook te allen tijde
afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief.
De door u bij een bestelling verstrekte persoonsgegevens worden door ons in de hierboven
omschreven omvang resp. in het kader van de uitvoering van uw bestelling resp. uw verzoek
verwerkt.
Overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen plaats in het
kader van wettelijke voorschriften of wanneer de doorgifte ingeval van aanvallen op de
internetinfrastructuur van ons netwerk noodzakelijk is voor rechtshandhaving of strafvervolging. Alle
in het kader van de afwikkeling ingezette verwerkers ontvangen alleen de voor de uitvoering van hun
taken noodzakelijke gegevens en zijn net als onze eigen werknemers onderworpen aan de
geheimhoudingsplicht. Van doorgifte aan andere instanties (derden) is alleen sprake voor zover dit
wettelijk is toegestaan. Verder worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.
3. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij bezoek aan een internetsite
verstuurd wordt en op uw harde schijf als gebruiker van de website tijdelijk wordt opgeslagen. Wordt
de desbetreffende server van onze website opnieuw door u als gebruiker van de website bezocht,
zendt de browser van uw computer het eerder ontvangen cookie weer terug naar de server. De
server kan dan de via deze procedure verkregen informatie op verschillende manieren analyseren.
Door cookies kunnen bijvoorbeeld reclamespots gestuurd worden of het surfen op een andere
website vergemakkelijkt worden.
Wanneer u als bezoeker van de website het gebruik van cookies wilt voorkomen kunt u dit doen
door lokaal de instellingen te wijzigen van de op uw computer gebruikte internetbrowser, dus het
programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s (bijvoorbeeld Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera of Safari).
4. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).
Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden
opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie
verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in
de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen. Door het activeren van de IP-anonimisering op
deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in
andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van
Google in de Verenigde Staten gezonden en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze
website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om
rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en
het gebruik van het internet gekoppelde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het
kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens
van Google gecombineerd.
U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website in
volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door het cookie gegenereerde
en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede het
verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare
browser-plug-in te downloaden en te installeren. De actuele link is:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browser-plug-in of voor
browsers op mobiele apparaten klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie te plaatsen, dat
de registratie door Google Analytics op deze website in het vervolg verhindert (dit opt-out-cookie
functioneert alleen voor deze browser en alleen voor dit domein, wist u uw cookies in deze browser
dan moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren.
Algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u onder
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
5. Recht op informatie, rectificatie, afscherming en wissing van gegevens
U heeft recht op informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens en verder heeft u het recht
van rectificatie van onjuiste gegevens, afscherming en wissing. Wanneer u informatie over uw
persoonsgegevens respectievelijk rectificatie of wissing daarvan wenst of u heeft verdere vragen over het
gebruik van uw aan ons verstrekte persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:
Siewert & Kau Computertechnik GmbH
Functionaris voor de gegevensbescherming
Walter-Gropius-Straße 12a
50126 Bergheim, Duitsland
datenschutz@siewert-kau.de
Wanneer u per e-mail contact met ons wilt opnemen maken wij u erop attent dat de inhoud van nietversleutelde e-mails door derden kan worden bekeken. Wij raden u daarom aan om vertrouwelijke
informatie versleuteld of via de post toe te sturen.

6. Opname, geldigheid en actualiteit van de gegevensbeschermingsverklaring
Als gevolg van de doorontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën
e.d. kan het noodzakelijk zijn deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Siewert & Kau behoudt
zich het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. Wij
raden u aan de actuele gegevensbeschermingsverklaring zo nu en dan opnieuw door te lezen.

