Verklaring gegevensbescherming
1.
Naam en contactgegevens van de voor verwerking verantwoordelijke en de
bedrijfsfunctionaris gegevensbescherming
Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor gegevensverwerking door:
Verantwoordelijke:
Fa. Parkfuchs Flughafen Parkservice
Fikret Özdemir
Zabener Str. 25
40468 Düsseldorf, Duitsland
E-mail: kontakt@parkfuchs-flughafen.de
Telefoon: (00 49) (0)211 - 41 65 97 35

2.
Verzameling en opslag van persoonsgegevens en soort en doel van gebruik
ervan
a) Bij bezoek van de website
Bij het oproepen van onze website www.parkfuchs-flughafen.de wordt door de op uw
eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie doorgestuurd aan de server van
onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd
logboekbestand. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen verzameld en
opgeslagen tot die automatisch wordt gewist:

•
•
•
•
•

het IP-adres van de computer die toegang vraagt,
de datum en het tijdstip van toegang,
de naam en URL van het opgeroepen bestand,
de website van doorverwijzing (referrer URL),
de gebruikte browser, eventueel het besturingssysteem van uw computer en
de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
om probleemloze totstandkoming van de verbinding met de website te kunnen
•
garanderen,
om praktisch gebruik van onze website te garanderen,
•
om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en
•
voor andere administratieve doeleinden.
•
De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG. Ons
gerechtvaardigde belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden van
gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen enkel geval met
de bedoeling conclusies over uw persoon te trekken.
Uitleg hierover krijgt u in punt 4 en 5 van deze verklaring gegevensbescherming.
b) Bij gebruik van ons contactformulier

Bij vragen van willekeurige aard kunt u contact met ons opnemen via een op de website
beschikbaar gesteld formulier. Het is nodig een geldig e-mailadres, uw naam en uw vraag
of verzoek in te vullen, zodat we weten van wie de vraag of het verzoek afkomstig is en
we erop kunnen reageren. Invullen van de andere gegevens is geheel vrijwillig.
Gegevensverwerking met de bedoeling om contact met ons op te nemen vindt plaats
overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a, AVG op basis van vrijwillig door u gegeven
toestemming.
De voor gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens
worden na afhandeling van het door u ingediende verzoek automatisch gewist.
c) Gebruik van het gastenboek
U kunt ons uw feedback over het op de website beschikbaar gestelde formulier doen
toekomen via het “gastenboek”. Het daar ingevulde commentaar wordt op onze website
openbaar gemaakt. We hebben daarom uw naam en e-mailadres nodig, zodat we weten
van wie de feedback afkomstig is en om in te kunnen gaan op door u gemaakte positieve
of negatieve opmerkingen. Invullen van de andere gegevens is geheel vrijwillig.
Gegevensverwerking met de bedoeling om contact met ons op te nemen vindt plaats
overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a, AVG op basis van vrijwillig door u gegeven
toestemming.

d) Gebruik van het reserveringsformulier
Om het gebruik van onze service te vereenvoudigen, bieden we u de mogelijkheid een
onlinereserveringsformulier in te vullen en aan ons toe te sturen. Daarbij worden de
volgende gegevens van u verzameld:
- kenteken van het motorvoertuig,
- aankomstdatum en -tijd,
- vertrekdatum en -tijd,
- nummer retourvlucht, vliegveld van vertrek van de retourvlucht,
- geslacht, naam, mobiel telefoonnummer, e-mail.
Verzameling van gegevens vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b, AVG,
omdat deze gegevens nodig zijn voor verwerking van de aanvraag.

3.
Doorgifte van gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de hierna
omschreven doeleinden.
We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer:
u daar overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a, AVG uitdrukkelijk toestemming
•
voor heeft gegeven,
doorgifte overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG nodig is voor instelling,
•
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden bestaat aan
te nemen dat u een zwaarder wegend belang bij het niet doorgeven van uw
gegevens hebt,
voor doorgifte overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt c, AVG een wettelijke
•
verplichting bestaat, evenals wanneer
dit wettelijk toegestaan is en overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b, AVG
•
noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele betrekkingen met u.

4.
Rechten van betrokkenen
U heeft het recht:
• overeenkomstig art. 15 AVG te vragen om informatie over uw door ons verwerkte
persoonsgegevens. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden voor
verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw
gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de geplande duur van opslag, het
bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar,
het bestaan van het recht tot indienen van klachten, de herkomst van uw gegevens
in zoverre die niet door ons verzameld werden, en het bestaan van geautomatiseerde
besluitvorming, met inbegrip van profilering, en eventueel belangrijke informatie over
bijzonderheden daarvan;
• overeenkomstig art. 16 AVG te vragen om rectificatie van onjuiste over u bij ons
opgeslagen persoonsgegevens of aanvulling daarvan;
• overeenkomstig art. 17 AVG te vragen om verwijdering van uw bij ons opgeslagen
persoonsgegevens, in zoverre die niet nodig zijn voor uitoefening van het recht op
vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting,
op grond van algemene belangen of voor instelling, uitoefening of verdediging van
een rechtsvordering;
• overeenkomstig art. 18 AVG te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens
te beperken, in zoverre de juistheid van die gegevens door u betwist wordt of als
verwerking onrechtmatig is, maar u verwijdering van de gegevens afwijst en wij die
gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor instelling,
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of wanneer u overeenkomstig art.
21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
• overeenkomstig art. 20 AVG te vragen om toezending van de door u aan ons
doorgegeven persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal
leesbaar formaat of voor overdracht aan een andere verantwoordelijke;
• overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG te allen tijde uw eenmaal aan ons doorgegeven
toestemming te herroepen. Dat betekent dat we gegevensverwerking, in zoverre
ons dat op grond van uw toestemming was toegestaan, in de toekomst niet mogen
voortzetten en dat
• u overeenkomstig art. 77 AVG klachten in kunt dienen bij een toezichthoudende
autoriteit. Over het algemeen kunt u zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende
autoriteit in uw gebruikelijke verblijfplaats, de plaats waar u werkt of in onze plaats
van vestiging.

5.
Recht van bezwaar
In zoverre uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen
overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG zijn verwerkt, heeft u overeenkomstig art.
21 AVG het recht om op grond van uw specifieke situatie of vanwege direct marketing
bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. In dat laatste geval
komt u een algemeen recht van bezwaar toe, dat zonder opgave van de specifieke
situatie door ons ten uitvoer wordt gelegd.
Mocht u gebruik willen maken van uw recht op herroeping of bezwaar, dan kunt u een
e-mail sturen aan kontakt@parkfuchs-flughafen.de.
9.
Gegevensbeveiliging
We hebben verder de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen
genomen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke
manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door
derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de
technologische ontwikkelingen.
10.
Actualiteit en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming
Deze verklaring gegevensbescherming van mei 2018 is de op dit moment geldende
versie. Door verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of op
grond van veranderde wettelijke of officiële voorschriften kan het nodig zijn deze
verklaring gegevensbescherming aan te passen. De meest actuele en te printen
verklaring gegevensbescherming is te allen tijde te vinden op onze website via
https://www.parkfuchs-flughafen.de/datenschutz

