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1. Privacy in één oogopslag
Algemene aanwijzingen
De volgende informatie geeft een helder overzicht wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens
zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacy kunt u vinden in onze
privacyverklaring die onder deze tekst staat.
Het verzamelen van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De websitebeheerder verwerkt de gegevens op deze website. De contactgegevens van de websitebeheerder zijn terug te vinden in de alinea
„Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke“ in deze privacyverklaring.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld, omdat u ze aan ons doorgeeft. Het kan hierbij bijv. gaan om gegevens die u in een
contactformulier heeft ingevuld.
Andere gegevens worden automatisch of na het geven van uw toestemming bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen
verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het websitebezoek). Het verzamelen van
deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld, zodat wij een foutloze website beschikbaar kunnen stellen. Andere gegevens kunnen worden
gebruikt voor het analyseren van uw gebruikspatroon.
Welke rechten heeft u wat betreft uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloze informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens.
Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u heeft toegestemd met het verwerken van uw gegevens,
kunt u deze gegeven toestemming te allen tijde herroepen. U heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat de verwerking
van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit.
Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Analysetools en tools van andere aanbieders
Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt bij een externe dienstverlener (hoster) gehost. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden
opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij met name gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens,
contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die worden gegenereerd via een website.
Het inzetten van de hoster is bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 alinea 1 punt b
van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons onlineaanbod door een professionele aanbieder (art. 6 alinea
1 punt f van de AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het nakomen van zijn prestatieverplichtingen en zal onze
instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij gebruiken de volgende hoster:
Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)
Afsluiting van een overeenkomst over de gegevensverwerking in opdracht
Om de verwerking conform de privacywetgeving te garanderen, hebben wij een overeenkomst met onze hoster afgesloten over de
gegevensverwerking in opdracht.
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3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens
vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.
Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens
wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er staat ook in hoe en voor welk doel dat gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) kan leiden tot beveiligingslekken. Een 100%
bescherming van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.
Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Telefoon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
Verantwoordelijk is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen die worden
ingezet voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).
Duur van de opslag
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifiekere duur van de opslag is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat
het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw
toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw
persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens
gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.
Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Telefoon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
Aanwijzing in verband met de overdracht van gegevens naar de VS
Op onze website zijn onder andere tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw
persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de desbetreffende bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen
veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke informatie te
verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.
Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers
bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan voor toezichtstdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.
Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming te allen tijde
herroepen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft
plaatsgevonden.
Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 VAN DE AVG)
WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ALINEA 1 PUNT E OF F VAN DE AVG PLAATSVINDT, HEEFT U TE ALLEN
TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW BIJZONDERE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING
VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE IS GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE
RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U LEZEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U
BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKT, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING DWINGENDE
GERECHTVAARDIGDE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN
OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR
CONFORM ART. 21 ALINEA 1 VAN DE AVG).
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE
MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING
DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VANAF DAT
MOMENT NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR CONFORM ART. 21 ALINEA 2 VAN DE AVG).
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In het geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in
de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de vermeende inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen
bestaat ongeacht andere bestuursrechtelijke of rechterlijke procesmiddelen.
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Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken in
een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een
andere verantwoordelijke doorgezonden, wanneer dit technisch mogelijk is.
SSL- resp. TLS-versleuteling
Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld
bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling.
Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat in de adresbalk niet “http://” maar “https://” staat en er een slotje in staat afgebeeld.
Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.
Informatie, wissen en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens,
de herkomst en ontvangers daarvan, het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie of wissen van deze gegevens. Indien u
hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
U kunt hierover altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
•
•
•
•

Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren.
Voor de duur van de controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het wissen van de
persoonsgegevens de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering, heeft u het recht om in plaats van het wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 alinea 1 van de AVG moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen.
Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te
verlangen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt
met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een
andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
Bezwaar tegen reclamemails
Tegen het gebruik van contactgegevens, die openbaar zijn gemaakt in het kader van de Duitse wettelijke verplichting tot het hebben van een
impressum op de website, voor het verzenden van reclame en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd, wordt bij dezen
bezwaar aangetekend. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen
wanneer er ongevraagd reclame wordt toegestuurd, bijvoorbeeld via spammail.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website
Cookies
Onze websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw apparaat.
Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen zolang u de website bezoekt (sessie cookies) of ze blijven op uw apparaat staan ( permanente cookies).
Sessie cookies worden na afloop van uw bezoek aan de website automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan, totdat u
ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde partijen op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (derdepartijcookies).
Door deze cookies kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van deze derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van
betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet
zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren
of om advertenties weer te geven.
Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren ( noodzakelijke cookies) of om bepaalde, door u gewenste,
functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te
meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 alinea 1 punt f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder
heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden.
Indien er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies vindt het opslaan van deze cookies uitsluitend plaats op basis van deze
toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen apart toestaat, dat u cookies in bepaalde
gevallen of altijd weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn
dat deze website minder goed werkt.
Indien cookies van derde partijen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart
informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.
Serverlogbestanden
De provider van de websites verzamelt en slaat de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft automatisch op in zogenaamde
serverlogbestanden. Dit zijn:
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•
•
•
•
•
•

browsertype en -versie
gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
hostnaam van de bezoekende computer
het tijdstip van de serveraanvraag
het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang
om zijn website technisch foutloos weer te geven en te optimaliseren, hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.
Contactformulier
Wanneer u een aanvraag doet via ons contactformulier, zullen uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin ingevulde
contactgegevens bij ons worden opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze
gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.
Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming
van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd
op ons gerechtvaardigde belang voor een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG) of op
uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG) voor zover die is gevraagd.
De gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan
herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name
bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.
Aanvragen per e-mail, telefoon of fax
Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens ( naam,
aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek af te handelen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.
Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming
van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd
op ons gerechtvaardigde belang voor een doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG) of op
uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG) voor zover die is gevraagd.
De gegevens die u ons via de contactaanvragen heeft gestuurd, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan
herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen,
met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en advertenties
Google Ads
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat advertenties weer te geven in de Google zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde
zoektermen invoert op Google (keyword-targeting). Bovendien kunnen op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv.
locatiegegevens en interesses) gerichte advertenties worden weergegeven (doelgroep-targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze
gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en
hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.
Het gebruik van Google Ads vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang zijn
dienstverleningsproducten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Hier vindt u meer informatie:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Plugins en tools
YouTube met uitgebreide privacybescherming
Op deze website staan YouTube video’s. De beheerder van de sites is Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de
bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan partners van YouTube wordt door de
uitgebreide privacymodus echter niet pertinent uitgesloten. Zo brengt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand met het
Google DoubleClick netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij krijgt de server
van YouTube een melding welke van onze sites u heeft bezocht.
Wanneer u bent ingelogd in uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen
door uit te loggen uit uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën
gebruiken (bijv. device-fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie krijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt
o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.
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Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video gegevens op een andere manier worden verwerkt, hierop hebben wij geen invloed.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website.
Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de
verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 alinea 1 punt A van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Meer informatie over privacybescherming bij YouTube kunt u vinden in hun privacyverklaring op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google web fonts (lokale hosting)
Deze website maakt voor de consistente weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts die worden aangeboden door Google. De
Google fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen verbinding met de server van Google plaats.
Meer informatie over Google web fonts vindt u op
https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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