Privacyverklaring
1. Inleiding
Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons en de rechten die u op grond van de
wetgeving inzake gegevensbescherming hebt. Het gebruik van onze websites is in principe
mogelijk zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Mocht u echter via onze website
gebruik willen maken van bijzondere diensten van ons bedrijf, dan kan een verwerking van
persoonsgegevens toch nodig zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is en
er geen rechtsgrond voor een dergelijke verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen om
uw toestemming vragen.
De verwerking van persoonsgegevens zoals uw naam, adres of e-mailadres, gebeurt steeds
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in
overeenstemming met de voor "Carl Zeiss AG" van toepassing zijnde landspecifieke
voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring willen
wij u over omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte
persoonsgegevens informeren.
Er wordt gebruik gemaakt van talrijke technische en organisatorische maatregelen om een
zo groot mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te
kunnen garanderen.

2. Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:
Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen, Duitsland
Telefoon: +49 7364 20-0
Fax: +49 7364 20-6808
info.de@zeiss.com

3. Functionaris voor gegevensbescherming
In het geval van een verzoek in verband met gegevensbescherming kunt u zich wenden tot:
De concernfunctionaris voor gegevensbescherming
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen, Duitsland
Contact via e-mail (s.v.p. geen vertrouwelijke informatie meesturen): dataprivacy@zeiss.com
Telefonisch contact:
+49 7364 20-0 (trefwoord „Gegevensbescherming“)

4. Rechtsgrond en doel van de verwerking
Art. 6 lid 1 sub a AVG dient als rechtsgrond voor ons bedrijf bij bewerkingen waarvoor wij
toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel dienen te verkrijgen. Door uw toestemming
mogen wij de door u verstrekte gegevens voor het genoemde doel verwerken. Doel is de
uitvoering van het cashback programma. Hierbij krijgen wij ondersteuning van TechProtect
GmbH bij de afwikkeling van de betaling.

5. Doorgifte van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doelen dan
hieronder vermeld.
Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door wanneer:
1. u in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijke toestemming hiervoor
gegeven hebt,
2. de doorgifte in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG dient voor het behartigen van
onze gerechtvaardigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder
wegend belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens, dat beschermd dient te
worden,
3. in het geval dat er in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub c AVG een wettelijke
verplichting voor de doorgifte bestaat, evenals wanneer
4. deze wettelijk toegestaan is en in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met ons.
Om uw gegevens te beschermen en in voorkomende gevallen een doorgifte van gegevens
naar derde landen (buiten de EU/EER) voor ons mogelijk te maken, hebben wij
overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van een opdracht afgesloten op basis van
de standaardmodelcontracten van de Europese Commissie.

6. Techniek
6.1 SSL/TLS-versleuteling
Voor het waarborgen van de veiligheid van de gegevensverwerking en voor de bescherming
van de doorgifte van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen, inloggegevens of
contactverzoeken, die u aan ons als exploitant zendt, maakt deze site gebruik van een SSLc.q. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de aanduiding "https://" in
de adresregel van de browser in plaats van "http://", en aan het slotje in uw browserregel.
Wij maken gebruik van deze technologie om de door u doorgegeven gegevens te
beschermen.

7. Inhoud van onze website
7.1 Inhoud

In het kader van het cashback programma worden in overeenstemming met de van
toepassing zijnde voorwaarden persoonsgegevens zoals aankoopbewijzen, adressen en
contactgegevens door ons verwerkt. Met de betreffende derden hebben wij een
overeenkomst conform art. 28 AVG gesloten.
Rechtsgrond voor het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens is art. 6
lid 1 sub b AVG, de uitvoering van de overeenkomst met u conform de voorwaarden van het
programma. De verzamelde c.q. verwerkte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het
uitvoeren van het programma en niet aan onbevoegde derden doorgegeven. Voor het
uitbetalen van het bedrag van de cashback wordt de benodigde informatie aan
betalingsdienstverleners ter beschikking gesteld. Een verdere doorgifte van uw gegevens
aan ontvangers in derde landen door ons vindt niet plaats. Zonder de door u verstrekte
informatie is deelname aan het programma niet mogelijk.

7.2 Contact opnemen / Contactformulier
In het kader van het opnemen van contact met ons (bijv. per contactformulier of e-mail)
worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een
contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze
gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek c.q. voor het opnemen
van contact en de hiermee verband houdende technische administratie opgeslagen en
gebruikt. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang
bij het beantwoorden van uw verzoek conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Is uw contact gericht op
het sluiten van een overeenkomst, dan is aanvullend art. 6 lid 1 sub b AVG een rechtsgrond
voor de verwerking. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw verzoek gewist.
Hiervan is sprake wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in
kwestie helemaal opgelost is en dat hieraan geen wettelijke bewaarplicht in de weg staat.

8. Uw rechten als betrokkene
8.1 Recht op bevestiging
U hebt het recht om ons om een bevestiging te vragen van of er persoonsgegevens over u
verwerkt worden.

8.2 Recht op inzage conform art. 15 AVG
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie over de over u opgeslagen
persoonsgegevens te verkrijgen en om een kopie van deze gegevens, met inachtneming van
de wettelijke bepalingen, te ontvangen.

8.3 Recht op rectificatie conform art. 16 AVG
U hebt het recht om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Verder
hebt u het recht, met inachtneming van de doelen van verwerking, om aanvulling van
onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

8.4 Recht op wissing conform art. 17 AVG
U hebt het recht om onmiddellijke wissing van de persoonsgegevens over u te verkrijgen,
voor zover een van de hiervoor bij wet voorziene redenen van toepassing is en voor zover de
verwerking c.q. opslag niet noodzakelijk is.

8.5 Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG
U hebt het recht om beperking van de verwerking van ons te verkrijgen wanneer aan een
van de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG
U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens over u in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het
recht om zonder belemmering door ons deze gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld,
door te geven, voor zover de verwerking berust op toestemming conform art. 6 lid 1 sub a
AVG of art. 9 lid 2 AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG en de
verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methodes, voor zover de
verwerking niet vereist is voor de uitvoering van een taak die het algemeen belang dient of
uit hoofde van het openbaar gezag wordt vervuld en die aan ons opgedragen is.
Daarnaast hebt u bij uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform
art. 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van
de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden
doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover de rechten en vrijheden van
andere personen hierdoor niet geschaad worden.

8.7 Recht van bezwaar conform art. 21 AVG
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u,
die op grond van art. 6 lid 1 sub e (gegevensverwerking in het algemeen belang) of f
(gegevensverwerking op grond van een afweging van belangen) AVG plaatsvindt.
Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij
dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder
wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking verband houdt met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8.8 Intrekken van toestemming voor gegevensverwerking
U hebt het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
op elk moment met toekomstige werking in te trekken. Hiervoor kunt u contact met ons
opnemen op het volgende e-mailadres: consumerproducts@zeiss.com

8.9 Klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij
een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

9. Routinematig opslaan, wissen en blokkeren van
persoonsgegevens
Wij verwerken en slaan uw persoonsgegevens slechts op gedurende de periode die nodig is
voor het bereiken van het doel van de opslag of voor zover dit vereist is op grond van
wettelijke voorschriften waaraan ons bedrijf onderworpen is.
Wanneer het doel van de opslag niet meer bestaat of een voorgeschreven bewaartermijn
verstrijkt, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

10. Duur van de opslag van persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de van toepassing zijnde
wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens
routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding
van een overeenkomst.

11. Bijwerken en wijzigen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is actueel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in september 2021.
Door de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbod of op grond van gewijzigde
wettelijke c.q. administratieve vereisten kan het nodig blijken om deze privacyverklaring te
wijzigen. U kunt de op dat moment actuele privacyverklaring te allen tijde op onze website
onder birdguide-zeiss.com vinden en uitprinten.
U vindt de aanwijzingen voor gegevensbescherming van Carl Zeiss AG onder de volgende
link
https://www.zeiss.nl/gegevensbescherming/home.html?vaURL=www.zeiss.nl/gegevensbesc
herming

