
 ***Public*** 

Privacyverklaring voor onze sociale-mediakanalen 

 

 

Wij, Kloeckner Metals ODS Nederland (hierna ook 'Klöckner', 'wij' en 'ons' genoemd), nemen de 
bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke omgang hiermee zeer serieus. Daarom 
informeren wij u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft 
wanneer u onze online-kanalen op sociale media bezoekt.  

Wanneer u onze profielen bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens niet alleen door ons 
verzameld, gebruikt en opgeslagen, maar ook door de beheerders van het betreffende sociale 
netwerk. Dit gebeurt ook als u geen profiel heeft op dit sociale netwerk. De afhandeling en de 
omvang van de gegevensverwerking zijn afhankelijk van de beheerder van het betreffende sociale 
netwerk en zijn voor ons niet altijd te achterhalen. 

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw 
persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze online-kanalen, voor zover deze door ons 
worden beheerd. 

 

1. Verantwoordelijke instantie 

De verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming is  

Kloeckner Metals ODS Nederland 
t.n.v. Willem in ´t Veld 
Donk 6 
2991 LE Barendrecht 
willem.intveld@kloeckner.com  
 
Volgens artikel 26 van de AVG zijn wij (Klöckner) en de volgende beheerders gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze sociale-mediaplatforms: 

 
• Facebook: de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is Meta Platforms Ireland Limited, 

4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid van Facebook kunt u bekijken op 
https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy. 

• LinkedIn: de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en (voor enkele functies) 
verwerker is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het 
privacybeleid van LinkedIn kunt u bekijken op https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?_l=de_DE. 

 

2. Ontvangers of categorieën van ontvangers 
 
Alleen medewerkers op de afdelingen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de hier genoemde 
doeleinden hebben intern toegang tot deze gegevens. 

Extern hebben de volgende ontvangers/categorieën van ontvangers toegang tot uw gegevens: 

 

mailto:willem.intveld@kloeckner.com
https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
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• Opdrachtverwerkers die diensten voor ons verrichten. 
• Openbare instanties: autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals het Openbaar Ministerie, 

rechtbanken of belastingautoriteiten aan wie we in bepaalde gevallen persoonsgegevens 
moeten verstrekken indien en voor zover daar in individuele gevallen een rechtsgrond voor 
bestaat, in het bijzonder een wettelijke verplichting. 

• Beheerders van de gebruikte sociale-mediaplatforms:  
 
• Instagram: de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke is Meta Platforms Ireland 

Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid van Instagram kunt u 
bekijken op https://help.instagram.com/155833707900388. 

• Twitter: de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke en (voor enkele functies) 
verwerker is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA 
(voor personen die buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk 
wonen), of Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 
2 D02 AX07, Ierland (voor personen die binnen de Europese Unie, de EVA-landen of het 
Verenigd Koninkrijk wonen). Het privacybeleid van Twitter kunt u bekijken op 
https://twitter.com/en/privacy. 

• YouTube: de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke en (voor enkele functies) 
verwerker is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het 
privacybeleid van YouTube kunt u bekijken op 
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_poli
cy_nl_eu.pdf. 

• LinkedIn: de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en (voor enkele functies) 
verwerker of eigen verwerkingsverantwoordelijke is LinkedIn Ireland Unlimited 
Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid van LinkedIn kunt u bekijken 
op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

• Facebook: de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is Meta Platforms Ireland 
Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid van Facebook kunt u 
bekijken op https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy. 

 

 

U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de betreffende 
sociale-media-aanbieder via: 

 

• Facebook en Instagram: Meta Platforms Ireland Limited, t.a.v. de functionaris voor de 
gegevensbescherming, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, of via de link: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.  

• Twitter: Twitter International Unlimited Company, t.a.v. de functionaris voor de 
gegevensbescherming, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland, of 
via de link: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.  

• YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, t.a.v. de functionaris voor de 
gegevensbescherming, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, of via de link: 
https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=nl.  

https://help.instagram.com/155833707900388
https://twitter.com/en/privacy
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_nl_eu.pdf
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_nl_eu.pdf
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=nl
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• LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, t.a.v. de functionaris voor de 
gegevensbescherming, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, of via de link: 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.  

 

3. Contact opnemen en interacties  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons maakt via de daarvoor bedoelde 
functies van onze online-kanalen (bijvoorbeeld door een eigen bericht op te stellen, te reageren op 
een van onze berichten of door ons een privébericht te sturen) of wanneer u de door ons ter 
beschikking gestelde inhoud (bijvoorbeeld video's en afbeeldingen) opent. 
 
Als u op deze manier contact met ons maakt, reageren we hierop door het verwerken van uw 
persoonsgegevens (meestal: gebruikersnaam, profielfoto, inhoud van het bericht, en datum en tijdstip 
van de interactie; voor sollicitanten verwerken we ook de informatie in het cv, zoals werkervaring en 
opleiding). We verwerken uw persoonsgegevens ook met het oog op onze externe presentatie, en om 
u te informeren over onze producten, diensten en projecten en om deze te optimaliseren. 
 
De rechtsgrond voor deze verwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons 
gerechtvaardigd belang hangt samen met het leggen van contacten met (potentiële) sollicitanten, 
klanten en geïnteresseerden, met onze externe presentatie en met ons vermogen om u te informeren 
over onze producten, diensten en projecten en deze te optimaliseren. 
 
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, punt b) 
van de AVG, voor zover u contact legt met het oog op het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst 
met ons. 
 
Wij verzoeken u om geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens of vergelijkbaar gevoelige 
categorieën van persoonsgegevens met ons te delen als u contact met ons opneemt. 
 
De gegevens die u in het contactverzoek heeft ingevoerd, bewaren we tot u ons verzoekt om deze te 
verwijderen, tot u uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of wanneer het doel 
voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van 
uw verzoek is voltooid). De verplichte wettelijke bepalingen, met name de bewaartermijnen, blijven 
wel van toepassing. 
 

4. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op de verschillende sociale-
mediaplatforms 
 
 

4.1. Facebook-pagina 

Wij gebruiken deze pagina als een communicatie- en informatiekanaal, om het publiek te informeren 
over onze aanbiedingen. Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) 
van de AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van onze hedendaagse 
informatie- en interactiemogelijkheid door gebruikers en bezoekers van de pagina. 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
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We wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid 
gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals reageren, delen en 
beoordelen). 

We hebben toegang tot statistische gegevens in verschillende categorieën via de zogenaamde 
'Insights' van de Facebook-pagina. Deze statistieken worden door Facebook gegenereerd en 
verstrekt. Als beheerder van de pagina hebben wij geen invloed op de totstandkoming en de 
presentatie ervan. We kunnen deze functie niet uitschakelen en het genereren en verwerken van de 
gegevens niet voorkomen. Gedurende een instelbare periode en voor de categorieën fans, volgers, 
bereikte personen en actieve personen worden door Facebook de volgende gegevens met 
betrekking tot onze Facebook-pagina beschikbaar gesteld: 

• Totaal aantal paginaweergaven en activiteiten op de pagina, interacties met berichten ('vind 
ik leuk', commentaren, gedeelde inhoud, clicks op links, enzovoort), (bericht)bereik, 
videoweergaven, reacties, 

• Verdeling naar geslacht, 
• Herkomst gerelateerd aan land en stad, 
• Taal, 
• Bezoeken aan en clicks in de shop, 
• Clicks op de routeplanner, 
• Clicks op telefoonnummers. 

Ook worden er op deze manier gegevens verstrekt over de Facebook-groepen die met onze 
Facebook-pagina zijn verbonden. Doordat Facebook voortdurend in ontwikkeling is, kan de 
beschikbaarheid en de verwerking van de gegevens veranderen. Daarom verwijzen we voor meer 
informatie naar het bovengenoemde privacybeleid van Facebook. We gebruiken de gegevens in 
geaggregeerde vorm om onze berichten en activiteiten op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te 
maken voor gebruikers. Zo gebruiken we verdeling naar leeftijd en geslacht om bezoekers 
individueel aan te spreken en gebruiken we de voorkeurtijdstippen van de gebruikers om onze 
berichten op het best mogelijke moment te plannen. Aan de hand van de informatie over het type 
apparatuur dat door bezoekers wordt gebruikt, kunnen we het visuele ontwerp van de berichten 
hierop afstemmen. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook - waarmee elke 
gebruiker heeft ingestemd tijdens het aanmaken van een Facebook-profiel - kunnen we volgers en 
fans van de pagina identificeren en hun profielen en andere gedeelde informatie van hen bekijken. 

De aard van gedeelde verantwoordelijkheid 

De afspraken met Meta inzake gedeelde verantwoordelijkheid bepalen in wezen dat verzoeken om 
informatie en de uitoefening van andere rechten van de betrokkenen rechtstreeks bij Meta moeten 
worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk met de mogelijkheid om Facebook-
pagina's daarin op te nemen, heeft alleen Meta rechtstreeks toegang tot de vereiste informatie en 
kan het direct alle benodigde maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als gebruikers 
desondanks onze hulp nodig hebben, kunnen ze te allen tijde contact met ons opnemen. 

Daarnaast heeft Meta ons als beheerder van de Facebook-pagina van Klöckner contractuele 
voorwaarden ter beschikking gesteld. Deze kunt u via deze link bekijken: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

Rechten van de gebruikers: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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In het kader van de tussen ons en Meta gesloten overeenkomst inzake gedeelde 
verantwoordelijkheid is Meta op grond van de AVG primair verantwoordelijk voor de verwerking van 
Insight-gegevens. Daarbij voldoet het aan alle verplichtingen die volgen uit de AVG met betrekking 
tot de verwerking van Insight-gegevens (waaronder de artikelen 12 en 13 van de AVG, de artikelen 
15 tot en met 22 van de AVG en de artikelen 32 tot en met 34 van de AVG). Bovendien zal Meta een 
samenvatting van dit Insights-supplement ter beschikking stellen aan de betrokkenen. 

Voor uw vragen kunt u contact opnemen met ons of met Meta. In het kader van de overeenkomst 
tussen ons en Meta zullen we uw verzoek onmiddellijk aan Meta doorsturen, aangezien alleen Meta 
aan uw gegevensbeschermingsrechten moet voldoen. Meta zal op verzoeken reageren in 
overeenstemming met onze verplichtingen volgens dit Insights-supplement. 

 

4.2. Instagram-pagina 

We gebruiken deze pagina als een communicatie- en informatiekanaal, om het publiek te 
informeren over onze aanbiedingen. Wij verzamelen zelf geen gegevens via uw Instagram-account. 
De door u op Instagram ingevoerde gegevens, met name uw gebruikersnaam en de via uw account 
gepubliceerde inhoud, worden wel zodanig door ons verwerkt dat wij hierop kunnen reageren of 
commentaar kunnen leveren. De gegevens die u vrijelijk publiceert en verspreidt op Instagram 
kunnen door ons worden opgenomen in ons aanbod en beschikbaar worden gesteld aan onze 
volgers. Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, op 
basis van ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van onze hedendaagse informatie- en 
interactiemogelijkheid door gebruikers en bezoekers van de pagina. 

We wijzen u erop dat u deze Instagram-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid 
gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals reageren of 
beoordelen). 

Het privacybeleid kunt via deze link bekijken: https://help.instagram.com/519522125107875.  

Op welke wijze Instagram de gegevens van het bezoek voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre 
activiteiten op de Instagram-pagina aan individuele gebruikers worden gekoppeld, hoe lang 
Instagram deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Instagram-pagina aan 
derden worden doorgegeven, wordt door Instagram niet concreet en duidelijk medegedeeld en is 
ons niet bekend. 

 

4.3. Twitter-pagina 

We gebruiken deze pagina als een communicatie- en informatiekanaal, om het publiek te 
informeren over onze aanbiedingen. Wij verzamelen zelf geen gegevens via uw Twitter-account. De 
door u op Twitter ingevoerde gegevens, met name uw gebruikersnaam en de via uw account 
gepubliceerde inhoud, worden wel zodanig door ons verwerkt dat wij uw tweets eventueel kunnen 
re-tweeten of erop kunnen antwoorden, of dat we tweets kunnen maken die naar uw account 
verwijzen. De gegevens die u vrijelijk publiceert en verspreidt op Twitter kunnen door ons worden 
opgenomen in ons aanbod en beschikbaar worden gesteld aan onze volgers. Persoonsgegevens 
worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, op basis van ons gerechtvaardigd 
belang bij het gebruik van onze hedendaagse informatie- en interactiemogelijkheid door gebruikers 
en bezoekers van de pagina. 

https://help.instagram.com/519522125107875
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We wijzen u erop dat u de hier aangeboden Twitter-service voor korte berichten en de functies 
ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve 
functies (zoals delen of beoordelen). Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt 
en voor welke doeleinden, vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy. 

Wij hebben geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die Twitter verwerkt, de wijze 
waarop deze worden verwerkt en gebruikt, en of deze gegevens worden doorgegeven aan derden. 
We hebben ook geen doeltreffende middelen om dit te controleren.  

 

4.4. YouTube-kanaal 

We gebruiken deze pagina als een communicatie- en informatiekanaal, om het publiek te 
informeren over onze aanbiedingen. We verwerken uw gegevens als u met ons communiceert via 
YouTube. We verkrijgen statistieken op basis van de analyse van de weergaven en interacties op 
onze YouTube-pagina. De samengestelde bezoekersstatistieken ontvangen we uitsluitend in 
geanonimiseerde vorm. We hebben geen toegang tot de gegevens waarop deze statistieken zijn 
gebaseerd. Met deze door YouTube verzamelde informatie worden ook demografische en 
geografische analyses gemaakt en aan ons ter beschikking gesteld. Aan de hand van al deze 
informatie kunnen ondernemingen beter begrijpen welke berichten gebruikers interesseren, zodat 
ze beter kunnen communiceren met hun doelgroep of beter kunnen adverteren. De door u op 
YouTube ingevoerde gegevens, met name uw gebruikersnaam en de via uw account gepubliceerde 
inhoud, worden wel zodanig door ons verwerkt dat we kunnen antwoorden op uw opmerkingen en 
berichten onder 'Reacties'. De gegevens die u vrijelijk publiceert en verspreidt op YouTube kunnen 
door ons worden opgenomen in ons aanbod en beschikbaar worden gesteld aan onze volgers. 
Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, op basis van 
ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van onze hedendaagse informatie- en 
interactiemogelijkheid door gebruikers en bezoekers van de pagina. 

We wijzen u erop dat u het hier aangeboden YouTube-kanaal en de functies ervan op eigen 
verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de reactiefunctie. 
Informatie over welke gegevens door Google worden verwerkt en voor welke doeleinden, vindt u in 
het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infocollect. 

U kunt de verwerking van uw gegevens beperken in de algemene instellingen van uw Google-
account. Naast deze tools biedt Google ook specifieke privacy-instellingen aan op YouTube. Meer 
informatie vindt u in Google's privacyhandleiding voor Google-producten: 
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl&gl=nl. 

Voor meer informatie over deze punten verwijzen we u naar het privacybeleid van Google onder het 
kopje 'Privacyopties': https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infochoices. 

 

4.5. LinkedIn-pagina 

We gebruiken deze pagina als een communicatie- en informatiekanaal, om het publiek te 
informeren over onze aanbiedingen. We verwerken uw gegevens als u met ons communiceert via 
LinkedIn. We verkrijgen gebruikersprofielen en statistieken op basis van de analyse van de 
weergaven en interacties op onze LinkedIn-pagina. De samengestelde bezoekersstatistieken 
ontvangen we uitsluitend in geanonimiseerde vorm. We hebben geen toegang tot de gegevens 

https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infocollect
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=nl&amp;amp;gl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infochoices
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waarop deze statistieken zijn gebaseerd. Met deze door LinkedIn verzamelde informatie worden ook 
demografische en geografische analyses gemaakt en ons ter beschikking gesteld. Aan de hand van al 
deze informatie kunnen ondernemingen beter begrijpen welke berichten gebruikers interesseren, 
zodat ze beter kunnen communiceren met hun doelgroep of beter kunnen adverteren. 
Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, op basis van 
ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van onze hedendaagse informatie- en 
interactiemogelijkheid door gebruikers en bezoekers van de pagina. 

Deels worden daarbij persoonsgegevens verwerkt onder gedeelde verantwoordelijkheid met 
LinkedIn (dit is het geval voor het gebruik van de Insights-pagina). Hier vindt u meer informatie van 
LinkedIn over gedeelde verantwoordelijkheid en verwerking: https://legal.linkedin.com/pages-joint-
controller-addendum.  

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt door LinkedIn Ireland Unlimited Company als 
verwerker (voor het gebruik van de functies Talent/Hiring, LinkedIn Learning, Glint/Engage, Sales 
Solutions en Marketing Solutions). Hier vindt u meer informatie over de verwerking door LinkedIn: 
https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.  

Als gevolg van uw bezoek aan onze online-kanalen kan LinkedIn ook aanvullende persoonsgegevens 
verwerken. In dat geval wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
LinkedIn en zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn. Hier vindt u daar meer informatie over: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

We wijzen u erop dat u deze LinkedIn-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid 
gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld als u een 
reactie plaatst, op een 'vind ik leuk'-knop klikt, een bericht deelt, ons een bericht stuurt, de pagina 
bezoekt of iets anders doet op onze LinkedIn-pagina). 

Wij hebben geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die LinkedIn verwerkt, de 
wijze waarop deze worden verwerkt en gebruikt, en of deze gegevens worden doorgegeven aan 
derden. We hebben ook geen doeltreffende middelen om dit te controleren. Door LinkedIn te 
gebruiken, worden uw persoonsgegevens door LinkedIn verzameld, overgedragen, opgeslagen, 
openbaar gemaakt en gebruikt. 

De aard van gedeelde verantwoordelijkheid 

De afspraken met LinkedIn inzake gedeelde verantwoordelijkheid bepalen in wezen dat verzoeken 
om informatie en de uitoefening van andere rechten van de betrokkenen rechtstreeks bij LinkedIn 
moeten worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk met de mogelijkheid om LinkedIn-
pagina's daarin op te nemen, heeft alleen LinkedIn rechtstreeks toegang tot de vereiste informatie 
en kan het direct alle benodigde maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als gebruikers 
desondanks onze hulp nodig hebben, kunnen ze te allen tijde contact met ons opnemen. 

 

5. Gegevensverwerking in landen buiten de EU 

In principe verwerken we uw persoonsgegevens alleen in Nederland en in de rest van de Europese 
Unie. 

De hier genoemde sociale-media-aanbieders verwerken uw gegevens en dragen deze mogelijk over 
aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie zij ontvangen en hoe deze wordt gebruikt, 

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://de.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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wordt door de betreffende sociale-media-aanbieders omschreven in hun privacyverklaringen die aan 
het begin van dit privacybeleid staan vermeld. 

 

6. Bronnen van persoonsgegevens die niet van betrokkenen zijn verkregen 
 
We verwerken alleen persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen. 
 

7. Geautomatiseerde besluitvorming 
 

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, 
overeenkomstig artikel 22 van de AVG. 
 

8. Rechten van betrokkenen 
U heeft de volgende rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens: 
 
• U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende 

persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die 
persoonsgegevens. 

• U heeft het recht tot rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en tot de 
vervollediging van onvolledige persoonsgegevens. 

• Volgens de bepalingen van artikel 17 van de AVG heeft u het recht om verwijdering van u 
betreffende persoonsgegevens te eisen, onder meer indien de verwerking onrechtmatig is 
geschied of niet langer noodzakelijk is. 

• Volgens de bepalingen van artikel 18 van de AVG heeft u het recht om beperking van de 
verwerking van u betreffende persoonsgegevens te eisen, bijvoorbeeld in plaats van verwijdering 
van de gegevens. 

• U heeft het recht om de u betreffende en door u verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een 
gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of aan een andere verantwoordelijke over 
te dragen, mits de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen en met uw 
toestemming of op basis van een overeenkomst wordt uitgevoerd (overdraagbaarheid van 
gegevens). 

• U heeft het recht om de aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens op elke moment en met onmiddellijke ingang in te trekken (intrekken van de 
toestemming). Dit heeft geen gevolgen voor de legitimiteit van de verwerkingen vóór de 
intrekking. 
 

 
Voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik 
hiervoor onze contactgegevens die staan vermeld onder punt 1. 
 
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving 
inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, 
specifiek in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de plaats van de 
betreffende vermeende inbreuk. 
 
 
 
 
 
Actueel per: augustus 2022 
 


