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A. Privacyverklaring volgens de Duitse Verordening Gegevensbescherming 
(‘Datenschutz-Grundverordnung’, afgekort ‘DSGVO’)  
 
I. Naam en adres van de verantwoordelijke 
 
Verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van de Duitse Verordening 
Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘Verordening’) en van andere nationale 
wetten van de lidstaten van de EU die de bescherming van de privacy betreffen, alsmede 
van andere bepalingen die ertoe doen, is: 
Helmut Schultze, Wilhelmstraße 7, D - 59269 Beckum, Duitsland 
E-Mail: info@natury.de 
Websites: 
natury: www.natury.de 
Galerie: www.naturygal.de 
Naaktiviteitenkalender: www.natury.de/kal/ 
 

II. Algemene punten over de verwerking van gegevens 
 
1. In hoeverre verwerken we jouw persoonsgegevens 
 
Jouw persoonsgegevens verwerken we eigenlijk alleen voor zover dat nodig is om de 
website goed te laten werken en om bruikbare inhoud en bruikbare diensten aan te kunnen 
bieden. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt meestal alleen als je daar 
toestemming voor hebt gegeven. Uitzonderingen zijn gevallen waarin het feitelijk niet 
mogelijk is, vooraf toestemming te verkrijgen, maar de verwerking op grond van wettelijke 
bepalingen wèl is toegestaan. 
 
2.  Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
 
Als wij je om toestemming vragen om je gegevens te mogen verwerken, gebeurt dat op basis 
van art. 6 lid 1 a van de Verordening. 
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een contract met jou na 
te kunnen leven, dient art. 6 lid b van de Verordening als juridische grondslag. Dit geldt ook 
voor een verwerking die noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te kunnen 
voeren. 
 
3. Wissen van gegevens en duur van de opslag 
 
Je persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel is bereikt waarvoor ze 
werden opgeslagen. Gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen als we daartoe 
verplicht zijn vanwege verordeningen van de Europese of de nationale wetgever, wetten of 
andere voorschriften waaraan we ons als verantwoordelijke moeten houden. De gegevens 
worden ook geblokkeerd of gewist wanneer de in de bovengenoemde normen bepaalde 
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opslagduur is verstreken, tenzij het nodig is om de gegevens opgeslagen te houden omdat 
we een contract hebben gesloten of moeten naleven. 
 

III. Beschikbaar maken van de website en aanmaken van logfiles 
 
1. Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  

 
Telkens wanneer iemand onze Internetpagina oproept, registreert die pagina automatisch 
gegevens en informatie die binnenkomen vanaf het systeem van de computer die de pagina 
oproept. 
De volgende gegevens worden dan verzameld: 

 
(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie 
(2) het bedrijfssysteem van de gebruiker 
(3) de Internetprovider van de gebruiker 
(4) het IP-adres van de gebruiker (geanonimiseerd, dus zonder het gedeelte dat de 
gebruiker identificeert)  
(5) de datum en het tijdstip van opvragen 
(6) de websites waarvandaan het systeem van de gebruiker onze Internetpagina 
heeft opgeroepen 
(7) de websites die het systeem van de gebruiker via onze website oproept. 
 

De gegevens worden in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet 
samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.  
Hieronder een voorbeeld van een registratie in een logfile: 
52.59.232.0 --[01/Jan/2020:10:27:37 +0000] 

"HEAD/index.php/de/berichte/berichte-aus-2013/vom-

naturistengehoeft-zum-nudistenhof HTTP/1.1" 200 -natury.de 

"https://aws.adolf-koch.de" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; 

x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 

Safari/537.36" "-" 

Het gedeelte van het IP-adres waarmee je geïdentificeerd kunt worden, is op 0 gezet. 
Andere informatie: datum / tijdstip, geladen natury-pagina, opgeroepen vanaf … (bijv. 
“adolf-koch.de”) , gebruikte browser. 
 
2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 

 
Juridische grondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 f van de 
Verordening. 
 
3. Doel van de verwerking van gegevens 
 
De tijdelijke opslag van de log-gegevens is bedoeld om de bezoeken aan de website 
statistisch te kunnen evalueren. 
 
4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?  
 
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze 
noodzakelijk waren (de log-bestanden worden na 6 weken automatisch gewist). 
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5. Mogelijkheid, bezwaar aan te tekenen en gegevens te laten wissen 
 
Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te kunnen stellen 
en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk om de Internetpagina 
mogelijk te maken. Hiertegen kun je als gebruiker dan ook geen bezwaar aantekenen. 
 
6. Verwerken van gegevens met Google Analytics 
 
Omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben dat ons online-aanbod in de zin van 
art. 6 lid 1 f van de Verordening geanalyseerd en geoptimaliseerd wordt, maken we gebruik 
van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. Google maakt gebruik van 
cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van het online-aanbod 
worden over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd, daar opgeslagen 
en geëvalueerd. 
Google is op grond van het privacyshield-verdrag gecertificeerd en biedt daarmee de 
garantie dat het bedrijf zich aan de bepalingen van de Europese voorschriften inzake 
gegevensbescherming houdt. 
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons op basis van een contract over de 
verwerking van binnen de opdracht verstrekte gegevens om het gebruik van ons online-
aanbod te evalueren, om rapporten te maken over de activiteiten binnen dit online-aanbod 
en om nog andere diensten aan ons te verlenen die verband houden met het gebruik van 
dit online-aanbod. Omdat wij aan Google slechts gegevens met anonimisering van de IP-
adressen verstrekken, kan Google uit de verwerkte gegevens geen profielen van jou als 
gebruiker afleiden, maar uitsluitend uitspraken doen die specifiek zijn voor groepen 
gebruikers. 
We hebben Google contractueel verboden, de aan het bedrijf overgedragen gegevens 
verder te gebruiken of zelf extra gegevens in te winnen  
- voor producten en diensten van Google 
- voor technische ondersteuning 
- voor de Google Account Specialists en 
- voor de verkoopspecialisten van Google. 
 

IV. Het gebruik van cookies 

 
a) Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  
Onze website gebruikt cookies om je sessie te identificeren en je van de inhoud te kunnen 
voorzien die je wil lezen. Deze technische cookies zijn voor het bedrijf van de Internetpagina 
absoluut onmisbaar. Tegen dit gebruik kun je dan ook geen bezwaar aantekenen. Het 
voorbeeld op de volgende pagina laat zien dat de cookies van natury geen 
persoonsgegevens en geen uitvoerbare scriptcode bevatten: 
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Behalve de technische cookies worden verder geen cookies gebruikt. 
 

V.  Nieuwsbrief  

 
1. Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  
Je kunt je via onze Internetpagina abonneren op een gratis info-dienst waarmee je 
regelmatig mails over aanstaande events ontvangt. Daarbij worden, zodra je je hiervoor 
aanmeldt, de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgestuurd. Om de gegevens te 
kunnen verwerken, geef je met je aanmelding toestemming hiervoor.  
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2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 

 
Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens na je aanmelding voor de 
naaktiviteiten-mails is, wanneer je je toestemming hebt gegeven, art. 6 lid 1 a van de 
Verordening. 
 
3. Doel van de verwerking van gegevens 
 
De opslag van je e-mailadres is uitsluitend bedoeld om je op de hoogte te kunnen brengen 
van de activiteiten. 
 
4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?  
 
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze 
noodzakelijk waren (de log-bestanden worden na 6 weken automatisch gewist). Je e-
mailadres wordt dus net zo lang opgeslagen als je abonnement op de naaktiviteiten-mails 
actief is. 
 
5. Mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar en het laten wissen van gegevens 
 
Je kunt je aanmelding voor de naaktiviteiten-mails op ieder willekeurig moment opzeggen. 
Je wordt daar bij iedere naaktiviteiten-informatie op gewezen. Via hetzelfde formulier 
waarmee je opdracht hebt gegeven voor het verstrekken van de informatie over 
naaktiviteiten, kun je ook je aanmelding voor de mails herroepen. 
 

VI. Registratie 
 
1. Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  

 
Op onze Internetpagina naturygal.de kun je je laten registreren. Hiertoe moet je bepaalde 
persoonsgegevens opgeven. De gegevens worden via een invoermasker opgegeven en aan 
ons doorgegeven; wij slaan ze dan op. We geven je gegevens niet door aan derden. De 
volgende gegevens worden bij de registratie van je gevraagd: 

• je naam / pseudoniem 

• je gebruikersnaam 

• je password. 
Als je je wilt laten registreren word je ook om je toestemming gevraagd, deze gegevens te 
mogen verwerken. 
 
2. Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 

 
Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is, wanneer je je toestemming 
hebt gegeven, art. 6 lid 1 a van de Verordening. 
 
3.  Doel van de verwerking van gegevens 

 
Het is voor het beschikbaar houden van bepaalde inhoud en diensten op onze website 
noodzakelijk dat je als gebruiker wordt geregistreerd. 
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4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?  
 
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze 
noodzakelijk waren, d.w.z. zodra je je registratie opzegt. Je gegevens worden dan uiterlijk 7 
dagen na je opzegging gewist. 
 
5. Mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar en het laten wissen van gegevens 
 
Als gebruiker kun je je registratie op ieder willekeurig moment opzeggen. Je kunt de 
gegevens die we van je hebben opgeslagen, te allen tijde aanpassen. Een berichtje via het 
contactformulier is voldoende. 
 

VII. Contactformulier en contact via e-mail 
 
1. Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  

 
Onze Internetpagina kent een contactformulier dat gebruikt kan worden om langs 
elektronische weg contact met ons op te nemen. Als je van deze mogelijkheid gebruik 
maakt, worden de gegevens die je via het invoermasker hebt opgegeven, aan ons 
doorgestuurd en door ons opgeslagen. Het gaat daarbij om: 

• je naam  

• je e-mailadres 

• de tekst. 
Voordat je je gegevens doorstuurt, word je om je toestemming gevraagd, waarbij naar deze 
privacyverklaring wordt verwezen. 
Je kunt ook contact opnemen via het e-mailadres dat we beschikbaar hebben gesteld. In dat 
geval worden de via je e-mail verstuurde persoonsgegevens door ons opgeslagen. 
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden 
uitsluitend gebruikt om je communicatie met ons te verwerken. 
 

2. Beschrijving en omvang van de verwerking van gegevens  
 
Op onze Internetpagina vind je ook een formulier waarmee je je voor naaktiviteiten kunt 
aanmelden. Wanneer je van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die je in het 
invoermasker hebt ingevoerd, aan ons doorgestuurd en opgeslagen. Het gaat daarbij om de 
volgende gegevens: 

• je naam / pseudoniem 

• je e-mailadres 

• je leeftijd (optie)  

• het aantal personen dat je aanmeldt 

• de naaktiviteit waar je aan wilt deelnemen 

• opties voor je reis naar en van de locatie 

• je postcode en woonplaats 
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• je telefoonnummer 

• opties voor een bezoek aan een restaurant achteraf 

• je ervaring (optie)  

• tekst 
 

Voordat je je gegevens doorstuurt, word je om je toestemming gevraagd, waarbij naar deze 
privacyverklaring wordt verwezen. Je aanmelding wordt met alle gegevens doorgestuurd 
naar de initiatiefnemer van de naaktiviteit. Door je aan te melden geef je toestemming voor 
het doorsturen van je gegevens. 
 
3.  Juridische grondslag voor de verwerking van gegevens 
 
Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is, wanneer je je toestemming 
hebt gegeven, art. 6 lid 1 a van de Verordening. 
De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens die via een e-mailbericht 
doorgegeven worden, is art. 6 lid 1 f van de Verordening. Wanneer het contact via e-mail 
ertoe dient, een contract af te sluiten, maakt voor de verwerking ook art. 6 lid 1 b van de 
Verordening deel uit van de juridische grondslag. 
 
4   Doel van de verwerking van gegevens 
 
Je persoonsgegevens die je via het invoermasker hebt doorgegeven, gebruiken we alleen 
voor het behandelen van je contact met ons. Wanneer je per e-mail contact hebt 
opgenomen, ligt hier ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de 
gegevens ten grondslag. 
De overige bij het verzenden verwerkte persoonsgegevens dienen ertoe, te voorkomen dat 
het contactformulier wordt misbruikt en te kunnen garanderen dat onze IT-systemen veilig 
zijn en blijven. 
 
5.  Hoe lang worden de gegevens opgeslagen? 
 
De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze 
noodzakelijk waren. Voor wat betreft de persoonsgegevens die je via het invoermasker in 
het contactformulier hebt doorgegeven en voor de gegevens die je via e-mail hebt 
doorgestuurd, is dit het geval wanneer de communicatie met jou is beëindigd. Da is het 
geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken feiten duidelijk en definitief 
zijn. 
De tijdens het verzenden nog extra verzamelde persoonsgegevens worden op zijn laatst na 
7 dagen gewist. 
 
6. Mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar en het laten wissen van gegevens  

 
Je kunt je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens op ieder willekeurig 
tijdstip herroepen. Wanneer je via e-mail contact met ons opneemt, kun je de opslag van je 
persoonsgegevens op ieder willekeurig moment verbieden. In dat geval kun je je 
communicatie met ons niet meer voortzetten. 
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Alle persoonsgegevens die bij de contactopname zijn opgeslagen, worden in dat geval 
gewist. 
 

VIII. Je rechten 
 
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt, ben je in de zin van de Verordening een 
‘betrokkene’ en heb je jegens de verantwoordelijke de volgende rechten: 
 
1. Recht  op informatie 

 
Je kunt van de verantwoordelijke eisen dat hij je bevestigt dat persoonsgegevens die op jou 
betrekking hebben, door ons worden verwerkt. 
Is dat het geval, dan kun je van de verantwoordelijke de volgende informatie verlangen: 
(1) de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt; 
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; 
(3) de ontvangers resp. de categorieën ontvangers aan wie de op jou betrekking 

hebbende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekendgemaakt zullen 
worden; 

(4) hoe lang de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens opgeslagen blijven of, als 
dit concreet niet kan worden meegedeeld, de criteria voor de bepaling van de duur 
van de opslag; 

(5) antwoord op de vraag of je een recht hebt op corrigeren of wissen van de op jou 
betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking 
door de verantwoordelijke of een recht om die verwerking te verbieden; 

(6) antwoord op de vraag of je bij een toezicht houdende instantie bezwaar aan kunt 
tekenen; 

(7) alle over de afkomst van de gegevens beschikbare informatie, wanneer jij de 
persoonsgegevens niet zelf hebt doorgestuurd; 

(8) antwoord op de vraag of er een geautomatiseerd besluitvormingsproces met 
profilering bestaat zoals vastgelegd in art. 22 lid 1 en 4 van de Verordening en – 
althans in deze gevallen – er duidelijke informatie is over de betrokken logica en de 
reikwijdte voor en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking op jou. 

Je hebt het recht op informatie over de vraag of de op jou betrekking hebbende 
persoonsgegevens naar een ander land of een internationale organisatie worden 
doorgestuurd. In dit verband kun je verlangen dat je op de hoogte wordt gesteld van de 
garanties die in Art. 46 van de Verordening met betrekking tot de overdracht zijn vastgelegd. 
 
2.   Recht op correctie 
 
Je hebt er recht op dat de verantwoordelijke de op jou betrekking hebbende gegevens 
corrigeert en/of compleet maakt, wanneer de verwerkte op jou betrekking hebbende 
persoonsgegevens niet correct of niet compleet zijn. De verantwoordelijke moet de 
correctie onmiddellijk uitvoeren. 
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3.     Recht op beperking van de verwerking 
 
Onder de volgende voorwaarden kun je eisen dat de verwerking van de op jou betrekking 
hebbende persoonsgegevens beperkt wordt: 
(1) als je gedurende een tijd waarin de verantwoordelijke de mogelijkheid heeft, de 

juistheid van de persoonsgegevens te toetsen, van mening bent dat de op jou 
betrekking hebbende gegevens juist zijn; 

(2) als de verwerking ervan onterecht is en je het wissen van de persoonsgegevens afwijst 
en in plaats daarvan eist dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt; 

(3) als de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel 
van de verwerking, maar je die zelf nodig hebt om rechten te doen gelden, uit te 
oefenen of te verdedigen, of 

(4) als je op de manier die in art. 21 lid 1 van de Verordening is bepaald, bezwaar tegen 
de verwerking hebt aangetekend en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde 
redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan jouw eigen redenen. 

Wanneer de verwerking van de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens werd 
beperkt, mogen deze gegevens – behalve opgeslagen – uitsluitend met jouw toestemming, 
dan wel om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of  ter bescherming 
van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon ofwel vanwege een belangrijk 
openbaar belang van de Unie of een lidstaat ervan verwerkt worden. 
Wanneer de verwerking vanwege de bovengenoemde voorwaarden werd beperkt, zal de 
verantwoordelijke je dit laten weten voordat de beperking wordt opgeheven. 
 
4.  Recht op het wissen van gegevens 
 
a) Verplichting tot wissen 

 
Je kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op jou betrekking hebbende 
persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht, deze 
gegevens onmiddellijk te wissen, wanneer er sprake is van één van de volgende redenen: 
(1) De op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn voor de doelstellingen 

waarvoor ze verzameld zijn of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer nodig. 
(2) Je herroept je toestemming waarop de verwerking krachtens art. 6 lid 1 a of art. 9 lid 

2 a van de Verordening was gebaseerd, en er is geen sprake van een andere juridische 
grondslag voor de verwerking. 

(3) Je hebt overeenkomstig art. 21 lid 1 van de Verordening bezwaar aangetekend tegen 
de verwerking en er zijn geen belangrijkere gerechtvaardigde redenen voor de 
verwerking, of je tekent overeenkomstig art. 21 lid 2 van de Verordening bezwaar aan 
tegen de verwerking. 

(4) De op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onterecht verwerkt. 
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(5) Het wissen van de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk 

om te voldoen aan een juridische verplichting op grond van het recht van de Unie of 
van een lidstaat te kunnen voldoen waartoe de verantwoordelijke verplicht is. 

(6) De op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn ten behoeve van de 
aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8 lid 1 van 
de Verordening verzameld. 
 

b) Verstrekking van informatie aan derden 
 

Wanneer de juridisch verantwoordelijke de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens 
openbaar heeft gemaakt terwijl hij op grond van art. 17 lid 1 van de Verordening verplicht 
is de gegevens te wissen, neemt hij, om personen die voor de verwerking van de gegevens 
verantwoordelijk zijn en de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat jij 
als betrokkene het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of 
replica’s van deze persoonsgegevens van hen hebt geëist, met gebruikmaking van de 
beschikbare technologie, maatregelen – ook van technische aard – die met het oog op de 
kosten van de uitvoering daarvan gepast zijn. 
 
c) Uitzonderingen 

 
Het recht op wissen is niet gegeven voor zover de verwerking vereist is 
(1) om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te kunnen oefenen; 
(2) om aan een juridische verplichting te voldoen waarvoor de verwerking volgens het 

op de verantwoordelijke van toepassing zijnde recht van de Unie of van de lidstaten 
vereist is, of om een taak uit te kunnen voeren die in het openbare belang is of in 
het kader van de uitoefening van aan de verantwoordelijke opgedragen openbare 
macht wordt uitgevoerd; 

(3) op grond van art. 9 lid 2 h en i en van art. 9 lid 3 van de Verordening vanwege het 
openbare belang op het gebied van de openbare gezondheid; 

(4) ten behoeve van een archivering in het openbaar belang, van wetenschappelijk of 
historisch researchwerk of voor statistische doeleinden krachtens art. 89 lid 1 van 
de Verordening, voor zover het onder punt a) genoemde recht het naar alle 
waarschijnlijkheid onmogelijk zal maken, de doelstellingen van deze verwerking te 
realiseren dan wel deze doelstellingen aanzienlijk te bemoeilijken, of 

(5) om juridische aanspraken geldend te kunnen maken, uit te kunnen oefenen of te 
verdedigen. 
 

5.  Recht op instructie 
 
Wanneer je aan de verantwoordelijke hebt meegedeeld dat je van jouw recht op correctie, 
wissen of beperking van de verwerking gebruikt maakt, is hij of zij verplicht, alle personen 
aan wie de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, ervan in 
kennis te stellen dat de gegevens gecorrigeerd of gewist zijn dan wel dat de verwerking 
beperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onredelijk hoge inspanningen gepaard gaat. 
Je hebt het recht, door de verantwoordelijke erover te worden geïnformeerd, aan wie de 
op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn medegedeeld. 
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6.   Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
 
Je hebt het recht, de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je aan de 
verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk en 
elektronisch leesbaar formaat toegestuurd te krijgen. Bovendien heb je het recht, deze 
gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke, zonder dat de 
verantwoordelijke aan wie je persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld hier iets tegen mag 
ondernemen, voor zover 
(1) de verwerking gebaseerd is op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 a van de 

Verordening of art. 9 lid 2 a van de Verordening of op een contract overeenkomstig 
art. 6 lid 1 b van de Verordening en 

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen gebeurt. 
Wanneer je van dit recht gebruik maakt, heb je ook het recht om te bepalen dat de op jou 
betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door de ene verantwoordelijke aan 
een andere verantwoordelijke worden doorgestuurd als dat technisch mogelijk is. Dit mag 
echter niet van invloed zijn op vrijheden en rechten van andere personen. 
Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van 
persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een aan de verantwoordelijke 
opgelegde taak die in het openbaar belang is of in het kader van de uitoefening van 
openbare macht wordt uitgevoerd. 
 
7.  Recht van bezwaar 
 
Je hebt het recht om, als er redenen bestaan die het gevolg zijn van een bijzondere situatie, 
te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op jou betrekking 
hebbende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e of f van de Verordening 
plaatsvindt; dit geldt ook voor een profilering die gesteund is op deze bepalingen. 
De verantwoordelijke verwerkt de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens niet 
meer, tenzij hij kan aantonen dat er voor de verwerking dwingende, te beschermen redenen 
zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking 
dient om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen. 
Wanneer de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt voor 
rechtstreekse werving, heb je het recht om op ieder willekeurig tijdstip bezwaar aan te 
tekenen tegen de verwerking van de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens ten 
behoeve van zo’n werving; dit geldt ook voor de profilering, als die met zo’n rechtstreekse 
werving verband houdt. 
Wanneer je tegen de verwerking ten behoeve van rechtstreekse werving bezwaar 
aantekent, worden de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor dit 
doel verwerkt. 
Je kunt in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht 
de bepalingen van richtlijn 2002/58/EG – je recht van bezwaar doen gelden door middel van 
geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt. 
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8.  Recht op het intrekken van de toestemming in verband met de bescherming van 

persoonsgegevens 
 
Je kunt je toestemming in verband met de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde 
intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, blijft de verwerking van de gegevens die tot 
het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, rechtmatig. 
 
9.  Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profilering 
 
Je hebt het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – 
inclusief profilering – berustende beslissing te worden onderworpen die voor jou juridische 
gevolgen met zich mee brengt of op een soortgelijke manier aanzienlijke gevolgen voor je 
kan hebben. Dat geldt niet, wanneer  
(1) de beslissing vereist is om een contract met de verantwoordelijke af te sluiten of na 

te kunnen leven, 
(2) de beslissing vanwege juridische bepalingen van de Europese Unie of van de lidstaten 

van de EU waaraan de verantwoordelijke zich dient te houden, is toegestaan en in 
deze juridische bepalingen is vastgelegd dat er passende maatregelen moeten worden 
genomen om jouw rechten en vrijheden te beschermen en jouw gerechtvaardigde 
belangen te kunnen behartigen, of 

(3) de beslissing met je uitdrukkelijke toestemming is genomen. 
Deze beslissingen mogen echter niet zijn gebaseerd op bijzondere categorieën 
persoonsgegevens die in art. 9 lid 1 van de Verordening zijn vastgelegd, voor zover niet art. 
9 lid 2 a of g van de Verordening van toepassing is en passende maatregelen genomen zijn 
om jouw rechten en vrijheden te beschermen en jouw gerechtvaardigde belangen te 
behartigen. 
Ten aanzien van de in de punten (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke 
passende maatregelen om jouw rechten en vrijheden te beschermen en jouw 
gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Hiertoe behoren op zijn minst het recht, 
te bereiken dat wordt ingegrepen door een persoon die voor de verantwoordelijke 
optreedt, het recht op bekend maken van het eigen standpunt en op betwisten van de 
beslissing. 
 
10 Recht op het aantekenen van bezwaar bij een toezicht houdende instantie 
 
Als je van mening bent dat de verwerking van de op jou betrekking hebbende 
persoonsgegevens in strijd is met de Verordening, heb je, ongeacht of je nu op een andere 
manier langs administratieve weg of via de rechter kunt ingrijpen, ook het recht om bezwaar 
aan te tekenen bij een toezicht houdende instantie, met name in de lidstaat waarin je 
woont, verblijft of werkt of waarin de overtreding waartegen je bezwaar aantekent. 
De toezicht houdende instantie waarbij je je bezwaar hebt ingediend, houdt je over de stand 

van zaken en de resultaten van je bezwaar op de hoogte en laat je ook weten wat de 

mogelijkheden zijn voor een ingrijpen via de rechter op grond van art. 78 van de 

Verordening.  

 

12 


