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Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Spot-on 

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking  

 

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, info@erco.com 

 

Naam en contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming 

 

Onze Functionaris gegevensbescherming is bereikbaar onder datenschutz@erco.com, of per post 

op ons adres met als aanvulling: „Functionaris gegevensbescherming“. 

 

Betreffende categorieën persoonsgegevens  

 

Wij maken gebruik van de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 

 

- Naam van het ontwerpbureau 

- Aanhef, voornaam, achternaam contactpersoon 

- Adres 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer (vast telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer) 

- Projectnaam 

- Opdrachtgever 

- Architect 

- Projectbeschrijving 

- Projectfoto's 

 

Doel en rechtsgrond van de verwerking 

 

Deze gegevens worden verwerkt 

 

- voor de precontractuele verbintenis/nakoming van het contract cfm. Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b 

AVG 

- voor informatie/reclame voor eigen doeleinden cfm. Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG 

- op basis van uw toestemming cfm. Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG 

 

Bewaartermijn resp. criteria voor de vastlegging van de bewaartermijn 

 

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zo lang als is vereist bewaard en dan gewist, 

wanneer wij niet wettelijk, bijv. op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en 

documentatieverplichtingen (volgens het Duitse Wetboek van koophandel (HGB), het Duitse 

Wetboek van Strafrecht of AO), verplicht zijn deze langer te bewaren of, wanneer u met een 
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bewaring die verder gaat dan bewaring conform Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, hebt ingestemd. De 

gegevens van projecten die niet zijn toegekend, worden uiterlijk 6 maanden na indiening gewist. 

 

 

 

Doorgave van uw gegevens 

 

Wij geven uw gegevens niet door aan andere dan de hier vermelde ontvangers resp. categorieën 

ontvangers: 

 

- Opdrachtverwerkers 

 

Overdracht van uw gegevens 

 

Wij dragen uw gegevens niet over aan een derde land of aan een internationale organisatie. 

 

Rechten van de betrokkene 

 

U hebt het recht op: 

 

- Het eisen van informatie 

- Het eisen van correctie 

- Het eisen van wissen 

- Het eisen van de beperking van de verwerking 

- Data-portabiliteit 

- Het indienen van een klacht bij een toezichthouder 

- Bezwaar maken tegen een verwerking die op basis van legitieme belangen plaatsvindt 

- Te allen tijde herroepen van de aan ons verleende toestemming, zonder dat dit gevolgen 

heeft voor de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping van de toestemming 

uitgevoerde verwerking. 


