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1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de 
bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door: 

 

Verwerkingsverantwoordelijke: CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, Carl-Cloos-
Strasse 1, 35708 Haiger, tel.: +49 (0)2773/85-0, fax: +49 (0)2773/85-275, e-mail: 
info(at)cloos.de 

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van Carl Cloos Schweisstechnik GmbH 
is onder het bovenstaande adres dhr. Engelhardt of via datenschutz@cloos.de te bereiken. 

 

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doeleinde van 
het gebruik ervan 

a) Bij een bezoek aan de website 

Wanneer u onze website www.cloos.de bezoekt, verstuurt de browser van uw eindapparaat 
automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk 
opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder 
uw tussenkomst en wordt opgeslagen tot deze automatisch wordt verwijderd: 

• IP-adres van de computer die de aanvraag heeft gedaan (geanonimiseerd); 

• Datum en tijdstip van de toegang; 

De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer 
en de naam van uw internetprovider. 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Het waarborgen van een vlotte verbinding met de website; 

• Het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website; 

• De evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit; 

• Voor andere administratieve doeleinden. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons 
gerechtvaardigd belang resulteert uit de bovenstaande doeleinden van de 
gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies 
over u te trekken. 

Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. 
Meer informatie hierover is te vinden onder cijfer 4 en 5 van deze privacyverklaring. 
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b) Duur van de gegevensopslag 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is om 
precontractuele maatregelen uit te voeren en contractuele of wettelijke verplichtingen na 
te komen. 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de 
bovengenoemde doeleinden en er daarnaast geen wettelijke bewaartermijnen gelden. 

c) Bij het registreren voor onze nieuwsbrief 

Indien u in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG uitdrukkelijk hebt 
ingestemd, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te 
sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is het doorgeven van een e-mailadres 
voldoende. 

Uitschrijven is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke 
nieuwsbrief. U kunt ook op elk moment uw verzoek om uitschrijving per e-mail sturen 
naar datenschutz@cloos.de. 

d) Bij gebruik van ons contactformulier 

Voor vragen van welke aard dan ook bieden we u de mogelijkheid om met ons contact op 
te nemen via een formulier op de website. Hiervoor moet u uw aanspreekvorm, voor- en 
achternaam, postadres, een telefoonnummer en een geldig e-mailadres doorgeven, zodat 
we de afzender van de aanvraag kunnen achterhalen en kunnen antwoorden. Verdere 
informatie kunt u op vrijwillige basis verstrekken. 

De gegevensverwerking met het doel om contact met ons op te nemen, gebeurt volgens 
art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG op basis van uw vrijwillige toestemming. 

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier 
worden automatisch verwijderd na voltooiing van het verzoek dat u hebt gedaan. 

e) Bij registratie op het portaal myCLOOS 

Als u zich als lid registreert voor ons afgesloten gedeelte 'myCLOOS' worden ook 
persoonsgegevens opgeslagen. Hiervoor moet u het bedrijf, de aanspreekvorm, voor- en 
achternaam, een postadres, een telefoonnummer en een geldig e-mailadres doorgeven 
zodat we de afzender van de aanvraag kunnen achterhalen en kunnen antwoorden. 
Verdere informatie kunt u op vrijwillige basis verstrekken. De bij de registratie 
ingevoerde gegevens zijn nodig om van de website gebruik te kunnen maken. De 
gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over qua inhoud of voor de 
registratie relevante informatie, zoals wijzigingen van de inhoud of technische 
omstandigheden.  
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f) Het overhandigen van visitekaartjes op beurzen, evenementen en bij 
klantenbezoek 

Wanneer u aan ons op beurzen en evenementen visitekaartjes overhandigt, gebruiken we 
deze voor de elektronische registratie van contactgegevens en het elektronisch verzenden 
van informatie naar geïnteresseerden en klanten. 

g) Aanmaken van contacten 

Als uw persoonsgegevens als klant, leverancier, geïnteresseerde, distributiepartner 
volgens de bovenstaande letters a) tot en met f) bij ons zijn geregistreerd, ontvangt u 
van ons ter informatie en bevestiging een e-mail met uw contactgegevens die bij ons zijn 
opgeslagen. 

h) Sollicitaties 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie op een 
openstaande vacature of om uw open sollicitatie te behandelen. De rechtsgrond voor de 
gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, sub b - f AVG en § 26, lid 8 van de Duitse 
privacywet (BDSG). 

Ons gerechtvaardigd belang resulteert uit de hierboven genoemde doeleinden voor het 
uitvoeren van een sollicitatieprocedure. 

We verwerken uw gegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure en na afloop ervan 
nog eens zes maanden. Na afloop van de periode van zes maanden wissen we uw 
gegevens. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen hiervoor in de weg staan, als verdere 
opslag noodzakelijk is voor bewijsvoering of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een 
langere opslag. 

Uw gegevens worden in principe alleen doorgestuurd naar de bedrijfsinterne en 
specifieke afdelingen van Cloos die verantwoordelijk zijn voor het concrete 
sollicitatieproces.  Enig ander gebruik van uw sollicitatiegegevens, inclusief het 
doorsturen ervan naar derden, vindt niet plaats. 

Neem contact met ons op als u een versleutelde verzending van uw sollicitatie wenst. 

Als we u geen openstaande vacature kunnen aanbieden, maar op basis van uw profiel 
van mening zijn dat uw sollicitatie voor toekomstige vacatures interessant is, kunnen we 
uw persoonlijke sollicitatiegegevens opslaan voor een periode van twaalf maanden, voor 
zover u uitdrukkelijk met deze opslag en dit gebruik akkoord gaat. 
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3. Overdracht van gegevens 

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder 
vermelde doeleinden vindt niet plaats. 

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als: 

• u volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG hiervoor uitdrukkelijk toestemming 
hebt gegeven; 

• de overdracht volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG dient voor de vaststelling, 
uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te 
nemen dat u een hoger te beschermen belang hebt bij het niet doorgeven van uw 
gegevens; 

• er voor de overdracht volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub c AVG een wettelijke 
verplichting bestaat; 

• dit wettelijk is toegestaan en volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub b AVG is vereist voor 
de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen. 

 

4. Cookies 

We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser bij het 
bezoeken van onze website automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw 
eindapparatuur (laptop, tablet, smartphone enzovoort). Cookies beschadigen uw 
apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. 

In het cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifiek gebruikte 
apparaat. Dit betekent echter niet dat we rechtstreeks uw identiteit kunnen achterhalen. 

Aan de ene kant dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u 
aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te 
herkennen dat u de afzonderlijke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden 
automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. 

Om het gebruiksgemak te verbeteren, gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die 
gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site 
opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal automatisch worden 
herkend dat u al bij ons bent geweest en wat u hebt ingevoerd en ingesteld zodat u dit 
niet opnieuw hoeft te doen. 
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Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te 
analyseren en om het met het oog op de verdere optimalisering van ons aanbod voor u 
te evalueren (zie cijfer 5). Met deze cookies kunnen we wanneer u onze site opnieuw 
bezoekt automatisch herkennen dat u al eens bij ons bent geweest. Deze cookies worden 
na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. 

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden ter 
behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden vereist volgens art. 
6, lid 1, zin 1, sub f AVG. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo 
configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u steeds een 
melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen 
van cookies kan er dan wel toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt 
gebruiken. 

 

5. Analyse-instrumenten 

a) Trackingtools 

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en door ons worden gebruikt, 
worden uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Met de gebruikte 
trackingmaatregelen zorgen we ervoor dat onze website aan de gebruikersvereisten 
voldoet en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Daarnaast gebruiken we de 
trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en om 
het met het oog op de verdere optimalisering van ons aanbod voor u te evalueren. Deze 
belangen moeten in de zin van de eerder genoemde bepaling worden beschouwd als 
gerechtvaardigd. 

De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën staan bij de 
verschillende trackingtools beschreven. 

 

Google Analytics 

Om onze pagina’s aan te passen aan de gebruikersvereisten en ze continu te 
optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst die wordt 
aangeboden door Google Inc. (https://about.google/intl/nl/) (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), hierna 'Google'. In dit verband worden 
gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie cijfer 4) gebruikt. De 
informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie wordt gegenereerd, 
zoals 

• browsertype/-versie, 

• gebruikt besturingssysteem, 

• referrer-URL (de van tevoren bezochte pagina), 

• hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen (IP-adres), 

• tijdstip van de serveraanvraag, 
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wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De 
informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten 
over de websiteactiviteit op te stellen en om met betrekking tot het website- en 
internetgebruik andere diensten aan te bieden voor marktonderzoeksdoeleinden en voor 
een aanpassing van deze pagina’s aan de gebruiksvereisten. Ook zal deze informatie 
eventueel aan derden worden doorgestuurd, voor zover dit door de wet vereist is of voor 
zover derden deze informatie in opdracht verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval 
worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen zijn 
geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde 
instelling te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies 
van deze website kunt gebruiken. 

U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot 
uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en 
verwerkt door het downloaden en installeren van een browser-add-on die beschikbaar is 
via de volgende link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). 

Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, 
kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics bovendien voorkomen door op 
deze link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst dat de toekomstige 
verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-
outcookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt 
opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u het opt-
outcookie opnieuw plaatsen. 

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in 
de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). 

 

6. Gebruik van Google Fonts 

Deze website gebruikt externe lettertypes, Google Fonts. Google Fonts is een dienst van 
Google Inc. ('Google'). Deze weblettertypes worden geïntegreerd door een serveroproep, 
meestal een Google-server in de VS. Hierdoor wordt aan de server meegedeeld welke 
van onze webpagina’s u bezocht hebt. Daarnaast wordt het IP-adres van de browser op 
het eindapparaat van de bezoeker die deze pagina’s bezoekt door Google opgeslagen. 
Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google, die u hier kunt raadplegen: 

www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

www.google.com/policies/privacy/  
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7. Rechten van de betrokkene 

U hebt het recht: 

• volgens art. 15 AVG om inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons 
worden verwerkt. In het bijzonder kunt u eisen om informatie te verkrijgen 
over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de 
categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, 
de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, 
verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een 
recht een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet 
door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming 
met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over 
details hiervan; 

• volgens art. 16 AVG om de onmiddellijke rectificatie of vervollediging te eisen 
van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen; 

• volgens art. 17 AVG om de verwijdering te eisen van uw bij ons opgeslagen 
persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de 
uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om een 
rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; 

• volgens art. 18 AVG om een beperking van de verwerking van uw 
persoonsgegevens te eisen indien u de juistheid van de gegevens betwist, 
indien de verwerking onrechtmatig is, maar u zich tegen het wissen verzet en 
we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien u 
overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking; 

• volgens art. 20 AVG om uw persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking 
hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te 
verkrijgen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te 
eisen; 

• volgens art. 7, lid 3 AVG om uw eerder aan ons gegeven toestemming te allen 
tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen we de gegevensverwerking in de 
toekomst niet meer op basis van deze toestemming voortzetten; 

• volgens art. 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit. Over het algemeen kunt u hiervoor contact opnemen met de 
toezichthoudende autoriteit in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of in onze 
hoofdvestigingsplaats. 
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8. Recht van bezwaar 

Als uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, 
lid 1, zin 1, sub f AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens art. 21 AVG om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits daarvoor in uw 
specifieke situatie redenen zijn of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het 
laatste geval hebt u een principieel recht van bezwaar en staken we na ontvangst ervan 
de verwerking zonder dat u zich op een specifieke situatie moet beroepen. 

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, kunt u een e-mail sturen 
naar datenschutz@cloos.de. 

9. Gegevensbeveiliging 

We passen tijdens het websitebezoek het veelgebruikte SSL-protocol (Secure Sockets 
Layer) toe in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt 
ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-
bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits-v3-technologie. Of 
een enkele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt overgedragen, ziet u aan 
de weergave van een sleutel of het geslotenslotsymbool in de onderste statusbalk van uw 
browser. 

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw 
gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of 
volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze 
veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische 
ontwikkelingen. 

 

10. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in november 
2018. 

Het kan nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen omwille van de verdere 
ontwikkeling van onze website en de daarop vermelde aanbiedingen of als gevolg van 
gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten. De meest recente privacyverklaring 
kunt u op elk moment op de website https://www.cloos.de/de-de/datenschutz 
raadplegen en uitprinten. 
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