
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het spreekt
dus vanzelf dat wij uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke voorschriften en in
overeenstemming met de relevante bindende bedrijfsvoorschriften verwerken.In deze
verklaring gegevensbescherming informeren wij u over de gegevensverwerking in het
kader van onze aanwezigheid op het internet. (www.rotho.com, www.appmybox.com,
www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch, www.rotho-renew.com,
www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com) en bij het gebruik van onze
webshops (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch,
www.rothoshop.nl).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De gegevensverwerking op onze webpagina's vindt door de betreffende exploitant van
de website plaats, een bedrijf van de Rotho Group. De vertegenwoordigers die
verantwoordelijk zijn en de contactgegevens zijn te vinden in de impressum
(verantwoording) van de website.

2. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Robert Thoma GmbH
z.Hd. die Datenschutzbeauftragte
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-mail: datenschutz@rotho.com
Tel.: ++49 351 2820 51 75

3. Gegevensverwerking

3.1 Algemeen, verwijderen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeren, zoals naam,
adres, e-mailadressen en online-identificatoren.

Persoonsgegevens van onze gebruikers worden voor de volgende doeleinden
toegepast:



1. uitvoering van onze diensten
2. de zorg voor technische ondersteuning

We geven de persoonsgegevens uitsluitend aan derden door als u daar toestemming
voor hebt gegeven, als dit voor betalingsdoeleinden (uitvoeren van banktransacties), de
levering van goederen (levering door een besteldienst) of overigens nodig is om onze
contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

Zodra deze hun doel hebben vervuld en verwijdering niet in strijd is met eventuele
bewaringsverplichtingen worden persoonsgegevens verwijderd.

3.2 Informatief gebruik van onze website

Als u onze website puur informatie gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet voor het
gebruik van de website aanmeldt, registreert of overigens informatie overdraagt,
verzamelen we geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw
browser verstuurt om uw bezoek aan de website mogelijk te maken. Dit betreft:

 IP-adres
 Datum en tijdstip van het verzoek
 Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 Inhoud van de gevraagde informatie (concrete pagina)
 Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 Per keer de verzonden gegevensomvang
 Website waarvan het verzoek afkomstig is
 Browser
 Besturingssysteem en de interface
 Taal en versie van de browsersoftware

We slaan deze gegevens voor een beperkte tijd en voor de analyse en oplossing van
eventuele technische problemen op als logboekbestanden. De wettelijke basis hiervoor
is artikel 6 lid 1 onder f GDPR. Vanwege de aard van het internet is het onvermijdelijk
dat deze gegevens totdat uw opdracht op onze webserver is aangekomen door
verschillende servers worden verwerkt; daarom kan verzameling en gebruik ook in
"derde landen" (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) plaatsvinden. Dit proces valt buiten
de invloed van onze onderneming. Afgezien van deze technische beperkingen verstrekt
de aanbieder van deze website geen persoonsgegevens aan staten die buiten het
toepassingsgebied van de algemene EU-verordening gegevensbescherming vallen of
zonder geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden.

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende
diensten aan die u desgewenst kunt gebruiken. Om dit te doen, moet u normaliter meer
persoonlijke informatie verstrekken. Hiervan maken we gebruik om de dienst te
verschaffen. Aanvullende vrijwillige informatie geven wij als zodanig aan.



3.3 Contactformulier

Als u door middel van het formulier op de website of per e-mail contact met ons
opneemt, slaan wij, ter beantwoording van uw vraag, uw e-mailadres, uw naam, adres,
telefoonnummer en andere specifieke gegevens op. De beantwoording van uw verzoek
vindt via niet-versleutelde e-mail plaats. De desbetreffende gegevens verwijderen we 6
maanden nadat u contact hebt opgenomen, tenzij een langere opslag nodig is. Indien er
wettelijke bewaartermijnen bestaan, worden de gegevens geblokkeerd.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van artikel
6 lid 1 onder a) (toestemming) en b (contractvervulling) GDPR. De verwerking, in het
bijzonder de communicatie door niet-versleutelde e-mail, is rechtmatig indien u voor de
verwerking toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment voor de
toekomst herroepen.

3.4 Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we
van u een e-mailadres nodig en informatie op basis waarvan we kunnen verifiëren dat
het werkelijk om uw e-mailadres gaat en dat u instemt met de ontvangst van de
nieuwsbrief. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het leveren van de
gevraagde informatie. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 onder a GDPR.

De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het
gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken.
Dit kan bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief.

3.5 Gebruik van onze webshops, aanmaken van een klantenaccount

Als u in onze webshops winkelt, verzamelen we persoonsgegevens die we voor de
verwerking van de bestelling nodig hebben. Dit betreft de volgende gegevens: naam, e-
mailadres, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer, betalingsgegevens.
Bovendien de gegevens van uw bestelling: artikel, datum, bestelnummer, wijze van
betaling en factuurnummer. We slaan uw gegevens op en gebruiken deze om ter
uitvoering van onze overeenkomst. Hiervoor werken we samen met
betalingsdienstaanbieders en bezorgdiensten.

De juridische basis hiervoor is artikel 6 lid 1 onder b GDPR. De verplichte informatie
die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten wordt als zodanig aangegeven.
De overige gegevens zijn vrijwillig. De juridische basis hiervoor is artikel 6 par. 1 onder
a GDPR.

We verwijderen uw bestelgegevens zodra wij niet langer wettelijk tot de bewaring
daarvan verplicht zijn, dat wil zeggen in principe 10 jaar na uw bestelling. Na het
verstrijken van de garantieperiode beperken we de verwerking, dat wil zeggen:. uw
gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.



Om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens -
in het bijzonder uw financiële gegevens - krijgen, wordt de bestelprocedure met behulp
van SSL-technologie versleuteld .

Als u iets in onze webshop wilt bestellen, kunt u desgewenst uw gegevens eenmalig
voor deze bestelling opgeven of een klantenaccount aanmaken. In het laatste geval
worden uw gegevens voor latere aankopen opgeslagen.

Als u onder onder "Mijn account" een account maakt, wordt de informatie die u daar
opgeeft, herroepelijk opgeslagen: in het klantgedeelte kunt u uw account altijd
verwijderen.

4. Overdracht binnen de Rotho Group in verband met het buitenland

Het binnen de bedrijven van de Rotho Group overdragen van persoonsgegevens vindt
plaats ten behoeve van interne administratieve doelen van de centrale klantenservice
en orderverwerking. De persoonsgegevens worden ter verwerking ontvangen door
bedrijven van de Rotho Group, in het bijzonder Rotho Kunstoff AG in Würenlingen
(Zwitserland) of onze productielocaties in Polen. Bedrijven binnen De Rotho Group zijn
via interne richtlijnen aan de implementatie van technisch organisatorische maatregelen
gebonden om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

5. Cookies

Deze websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod
gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

Als u een account bij ons hebt, gebruiken we cookies om u bij uw volgende bezoeken te
identificeren. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen. De wettelijke basis
hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f GDPR. De website gebruikt de volgende cookies:

 Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 Permanente cookies (gebruik beperkt in de tijd)
 Cookies van derden (externe aanbieders)

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Dit
betreft vooral sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee
verschillende verzoeken van uw browser aan de algemene sessie kunnen worden
toegewezen. De volgende keer dat u de website bezoekt, wordt uw computer dan
herkend. Als u uitlogt of uw browser sluit, worden sessiecookies verwijderd.

Permanent cookies worden na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan
verschillen, automatisch verwijderd. Cookies kunt u op elk gewenst moment in de
beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.



U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld externe
cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle
functies van deze website kunt gebruiken.

Deze informatie wordt afzonderlijk van eventuele andere door ons verstrekte gegevens
opgeslagen. Met name worden de gegevens van de cookies niet aan uw andere
gegevens gekoppeld.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u in telkens wordt geïnformeerd als er een
cookie wordt ingesteld of dat cookies alleen voor bepaalde gevallen worden
geaccepteerd of in het algemeen worden uitgesloten; of bepalen dat cookies bij het
afsluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Het uitschakelen van cookies
kan de functionaliteit van deze website beperken.

6. Analysediensten

6.1

Ten behoeve van onze marketing en optimalisering hebben wij analysetools op onze
websites opgenomen. Met dat doel worden de onder 3.2 genoemde gegevens
verstuurd. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid. 1 onder f GDPR

6.2 Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Verenigde Staten. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies,
tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee het gebruik van de
webpagina's kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie
over uw gebruik van deze webpagina's wordt meestal naar een server van Google in de
Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. We gebruiken op onze websites
IP-anonimisering. Ten behoeve daarvan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de
Europese Unie, of andere staten die partij zijn bij het verdrag betreffende de Europese
Economische Ruimte tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het
volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en
daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie
inzetten om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-
activiteit samen te stellen alsmede ten behoeve van andere met gebruik van de website
en aan het internet gerelateerde diensten aan de website exploitant.

Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt
overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.



U kunt het gebruik van cookies door middel van de desbetreffende instelling van uw
browsersoftware voorkomen. Dan is het echter mogelijk dat u in dat geval eventueel
niet van alle functies van de website gebruik kunt maken.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd
en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google
worden verstuurd alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen
door de browser plug-in te downloaden en te installeren die u onder de volgende link
kunt verkrijgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt voorkomen dat
uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te
klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens
worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Google Analytics
uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van
gebruikersgegevens in Google
Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Het gebruik van Google Analytics is in overeenstemming met de voorwaarden die de
Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten met Google zijn overeengekomen. Informatie
van derden: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.html en het
privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. Google houdt zich aan het EU-VS-
privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3 Econda

In onze webshops gebruiken we Econda, een analysetool van Econda GmbH,
Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. Voor behoefte-georiënteerde vormgeving en
optimalisatie van deze website worden anoniem gemaakte gegevens verzameld en
opgeslagen. Hiervoor worden oplossingen en technologieën van econda GmbH
gebruikt Ten behoeve hiervan kunnen cookies worden ingezet om de herkenning van
een internetbrowser mogelijk te maken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de
bezoeker worden gebruikersprofielen echter niet samengevoegd met gegevens over de
drager van het pseudoniem. Met name IP-adressen worden onmiddellijk na ontvangst
onherkenbaar gemaakt. Dit maakt toewijzing van gebruiksprofielen aan IP-adressen
onmogelijk. De analyse van het gebruikersgedrag is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder
f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde
analyse van het gebruikersgedrag ter optimalisering van zowel diens website als
advertenties.



7. Online advertenties (Google Adwords)

7.1

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 onder f GDPR.

7.2

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords door met behulp van
promotiemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites aandacht te
vragen voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. Door middel van de gegevens van de
reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclame-uitingen
zijn. We willen u advertenties laten zien die voor u interessant zijn, onze website voor u
interessanter te maken en om een faire berekening van de advertentiekosten te
verkrijgen.

Google levert dit advertentiemateriaal via zogenaamde Ad Servers. Hiervoor gebruiken
we Ad Server-cookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of
klikken van gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website uitkomt, slaat
Google Adwords een cookie op uw pc op. Gewoonlijk vervallen deze cookies binnen 30
dagen en ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Op dit cookie worden
gewoonlijk de analysewaarden de Unique Cookie-ID, het aantal AD Impressions per
plaatsing (frequency), de laatste impression (relevant voor post-view conversies) en
opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer benaderd wenst te worden)
opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker
bepaalde pagina's op de site van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer
opgeslagen cookie nog niet is verstreken, kan Google en de klant zien dat de gebruiker
op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan. Aan elke klant van
AdWords is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites
van klanten van Adwords worden gevolgd. Ten aanzien van deze reclame-uitingen
verzamelen en verwerken wij zelf geen persoonsgegevens. We ontvangen alleen
statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen
welke van de gebruikte reclame-uitingen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen
verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal. We kunnen op basis
van deze informatie met name de gebruikers niet identificeren.

Door de marketingtools die worden gebruikt, brengt uw browser automatisch een
directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen controle over de
omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die worden gegenereerd door het
gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis wat wij wel weten:
door AdWords op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende
gedeelte van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft
geklikt. Als u bij een service van Google bent geregistreerd, kan Google uw bezoek aan
uw account koppelen.



Maar ook als u niet bij Google geregistreerd - c.q. niet aangemeld bent, is het mogelijk
dat de provider uw IP-adres vaststelt en opslaat.

U kunt deelname aan dit trackingproces op een van de volgende manieren voorkomen:
a) door uw browser-software daartoe aan te passen, in het bijzonder heeft het weigeren
van externe cookies tot gevolg dat u geen advertenties van derden ontvangt;
b) door cookies voor tracking uit te schakelen. Hievoor moet u in uw browser instellen
dat cookies uit het domein "www.googleadservices.com",
https://www.google.com/settings/ads worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt
verwijderd als u uw cookies verwijdert;
c) door de op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken
van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link
http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen. Deze instelling wordt verwijderd
wanneer u uw cookies verwijdert;
d) door permanente deactivering in Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de
link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval
mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de privacy bij Google vindt u bij https://policies.google.com/privacy
en https://services.google.com/sitestats/en.html. U kunt ook de website van het Network
Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org/. Google
houdt zich aan het t EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework

8. Integratie van diensten van derden (LinkedIn, YouTube)

De integratie van de hieronder beschreven diensten van derden vindt plaats ten
behoeve van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt
een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f GDPR.

8.1 Integratie van LinkedIn

Op een aantal van onze pagina's en een bladwijzer naar sociale sites, bieden we
momenteel een link naar LinkedIn . LinkedIn is slechts als koppeling opgenomen, dat
verschaft u volledige datacontrole. Nadat u op de desbetreffende link-afbeelding heeft
geklikt, wordt u omgeleid naar de LinkedIn-pagina en pas daarna worden
gebruikersgegevens aan LinkedIn overgedragen.

Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en de verwerking
van gegevens door LinkedIn vindt u het in het desbetreffende privacybeleid:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.



8.2 Koppeling met YouTube-video's

We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online aanbod. Deze video's zijn
opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website afspeelbaar.

Door uw bezoek aan de website verkrijgt YouTube de informatie dat u een bepaald
onderdeel van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de onder § 3
genoemde data overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een
gebruikersaccount oproept waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount
is. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct onder uw account
toegewezen. Als u die toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u zich daar
afmelden voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens op als
gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of
websiteontwerp op maat. Een daartoe benodigde evaluatie wordt met name gedaan
(zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en
andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze
website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze
gebruikersprofielen. Tot uitoefening van dit recht moet u contact met YouTube
opnemen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de
verwerking ervan door YouTube vindt u in het desbetreffende privacybeleid. Hier kunt u
ook meer informatie vinden over uw rechten en configuratiemogelijkheden ter
bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google
verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-
US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Integratie van Instagram

We hebben een link naar Instagram, aangeboden door: Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, op enkele van onze websites
opgenomen. Nadat u op de afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar
Instagramm en pas dan wordt de gebruikersinformatie aan Instagram overgedragen.
Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling vindt u
op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Integratie van Facebook

We hebben op een aantal van onze pagina's de link naar Facebook, provider Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA opgenomen. Nadat u op de
afbeelding hebt geklikt, wordt u omgeleid naar Instagram en pas dan wordt
gebruikersinformatie aan Instagram overgedragen. Meer informatie over het doel en de
reikwijdte van de gegevensverzameling vindt u op: https://en-
gb.facebook.com/policy.php



8.5 Koppeling met Google Maps

Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Daardoor
kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien. Doordat de kaarten
direct op de website worden weergegeven, kan de kaartfunctie gemakkelijk worden
gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 onder f GDPR.

Door uw bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u een bepaald
onderdeel van onze website hebt opgeroepen. Met dat doel worden de onder 3.2
genoemde gegevens verstuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount
waarbij u bent aangemeld koppelt of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google
bent aangemeld, worden uw gegevens direct onder uw account toegewezen. Als u die
toewijzing aan uw profiel niet wilt, moet u zich voordien bij Google afmelden. Google
slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame,
marktonderzoek en/of een samenstelling van zijn website die aan de vraag
tegemoetkomt. Een daartoe benodigde evaluatie wordt (zelfs voor gebruikers die niet
zijn aangemeld) met name gedaan om passende advertenties te bieden en andere
gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website.
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. Tot
uitoefening van dit recht moet u contact met Google opnemen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de
verwerking ervan door de plug-in-provider vindt u in het privacybeleid van de provider.
Hier kunt u ook meer informatie vinden over uw rechten en configuratiemogelijkheden
ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.
Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij
het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Gebruik van apps

Via onze pagina's kunt u onze app APPMyBox verkrijgen. Met APPMyBox organiseert
u dozen en voorwerpen in uw telefoon, met een QR-code waarmee alle dozen van
Rotho zijn voorzien. Om u voor de app te registreren, voert u uw naam, voornaam en
andere officiële informatie in. Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van de
overereenkomst en wordt opgeslagen op onze servers zolang dit voor het uitvoeren van
de dienst noodzakelijk is. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 onder b, GDPR.
Als u de de app gebruikt, registreren onze servers tijdelijk het IP-adres van uw
apparaat, en andere technische kenmerken zoals bijvoorbeeld de opgevraagde inhoud
(artikel 6 lid 1 onder b GDPR). Behalve dit maakt Rotho geen gebruik van de gegevens.
In deze app kunt u verschillende functionaliteiten gebruiken die door een derde partij
(bijvoorbeeld Apple of Google) ter beschikking worden gesteld en als verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking worden gebruikt. Neem voor meer informatie over de
functionaliteit en hoe u het gebruik kunt in- of uitschakelen contact op met de fabrikant
van het betreffende besturingssysteem.



Om de app op uw apparaat te gebruiken, moet de app toegang hebben tot
verschillende functies en gegevens van uw apparaat. Dit vereist dat u bepaalde
autorisaties verleent (artikel 6 lid 1 onder a GDPR). De autorisatiecategorieën worden
door de verschillende fabrikanten anders geprogrammeerd. In Android zijn individuele
machtigingen bijvoorbeeld gegroepeerd in toestemmingscategorieën en kunt u alleen
akkoord gaan met de toestemmingscategorie als geheel.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Houd er echter rekening
mee dat als u bezwaren hebt u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken.

10. Rechten voor de betrokkenen

U hebt het recht:

a) informatie te eisen over categorieën verwerkte gegevens, het doel van de
verwerking, eventuele ontvangers van de gegevens en de geplande opslagperiode
(artikel 15 GDPR.);
b) correctie c.q. aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (artikel 16
GDPR);
c) intrekking te eisen van op enig moment verleende toestemming met ingang voor de
toekomst (artikel 7 lid 3 GDPR);
d) bezwaar te maken tegen een dataverwerking die op grond van een rechtmatig
belang wordt uitgevoerd om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (artikel
21,lid 1 GDPR.);
e) verwijderen van gegevens in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17 GDPR te
eisen; vooral indien de gegevens voor het beoogde doel niet langer nodig zijn of
onrechtmatig zijn verwerkt of uw toestemming volgens bovenstaande (c) hebt
ingetrokken of een bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig het hierboven genoemde
punt (d);
f) tot beperking van gegevens als een verwijdering niet mogelijk of het recht daartoe
wordt betwist (art. 18 GDPR.);
g) dataportabiliteit eisen dat wil zeggen: u kunt de gegevens die u aan ons hebt
opgegeven in een gangbare machineleesbaar indeling, zoals CSV verkrijgen en deze
indien nodig, overdragen aan anderen (artikel 20 GDPR).

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze
toestemming voor de toekomst op elk moment intrekken.

Stuur alle verzoeken met betrekking tot informatie, verwijdering en correctie,
dataportabiliteit, bezwaren met betrekking tot gegevensverwerking enz.,per e-mail aan
datenschutz@rotho.com.



Als u vindt dat de verwerking van uw gegevens strijdig is met het
gegevensbeschermingsrecht; of dat uw daaruit voortvloeiende aanspraken op een
andere wijze worden geschaad, kunt u zich ook wenden tot de toezichthoudende
autoriteit voor de gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de functionaris voor
gegevensbescherming van de deelstaat Baden-Württemberg (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/).

11. Gegevensbeveiliging

Wij handhaven de huidige technische en organisatorische maatregelen om de
beveiliging van de verwerking te waarborgen, met name om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen de risico's tijdens de overdracht van gegevens en voorafgaande
kennis die is opgedaan door derden. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de
techniek, de bescherming van persoonsgegevens en de risico's voor uw rechten en
vrijheden.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen, het aan te passen
aan de veranderde juridische situatie of wijzigingen in onze aanbiedingen.
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