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PRIVACY STATEMENT voor zakelijke relaties van MAUSER Benelux B.V. 

1. Inleiding  
Sinds 25 mei 2018 gelden strenge regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
door de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te 
noemen “AVG”) en de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

MAUSER Benelux B.V. (verder te noemen:” MAUSER Benelux”) verwerkt gegevens van personen in 
het kader van haar zakelijke relaties, zoals personen werkzaam bij klanten en leveranciers. Deze 
worden hierna aangeduid als “betrokkenen”. MAUSER Benelux vindt het belangrijk om zorgvuldig en 
integer met deze persoonsgegevens om te gaan.  

Door middel van dit privacy statement informeert MAUSER Benelux u over een aantal onderwerpen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen, zoals voorgeschreven 
in de genoemde wettelijke regelingen.  

N.b. met het gebruik van de mannelijke vorm in de terminologie van dit privacy statement (“hij” etc.) 
wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld (“zij” etc.). 

2. Verwerkingsverantwoordelijke 
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is MAUSER Benelux 

Voor zover binnen MAUSER Benelux geen functionaris voor de gegevensbescherming is 
aangewezen, fungeert als contactpersoon voor de gegevensbescherming binnen MAUSER 
Benelux de heer A.P.M. (Ton) Okkerman, Hoofd Finance & Administration van MAUSER 
Benelux B.V., te bereiken via email ton.okkerman@mauserpackaging.com en telefoon 0162-
483700. 

3. Doel en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens 
MAUSER Benelux verwerkt persoonsgegevens van personen werkzaam bij haar zakelijke 
relaties in het kader van de voorbereiding of uitvoering van bestaande of opvolgende 
overeenkomsten, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op MAUSER Benelux 
rusten zoals verplichtingen die volgen uit de fiscale wetgeving over bewaartermijnen.  

In het bedrijf vindt cameratoezicht plaats, waarbij ook camerabeelden van deze personen 
kunnen worden gemaakt en verwerkt. Dit vindt plaats ter bescherming van de 
bedrijfseigendommen en de veiligheids van werknemers en bezoekers van MAUSER Benelux. 
hetgeen gerechtvaardigd belangen van onze onderneming zijn.  

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden zoals het versturen van 
nieuwsbrieven zullen wij altijd vooraf de toestemming van de betrokken persoon vragen. 
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

4. Categorieën van persoonsgegevens  
MAUSER Benelux verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van de 
betrokkenen: 

1. Naam en functie en het bedrijf waar degene werkt;  



Privacy statement voor zakelijke relaties van MAUSER Benelux B.V. versie 1.0  
 

2 
 

2. Geslacht; 
3. Contactgegevens zoals telefoonnummers en zakelijk emailadres;  
4. Camerabeelden in het kader van het cameratoezicht in het bedrijf inclusief op het 

bedrijfsterrein.  

De verwerking vindt plaats: 

- digitaal via de software van MAUSER Benelux;  
- en in voorkomende gevallen door het noteren van de gegevens van bezoekers.  

5. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 
De volgende categorieën van personen, bedrijven en organisaties hebben toegang tot één of 
meer van de persoonsgegevens  

1. Intern bij MAUSER Benelux: directie, medewerkers van de afdeling inkoop, verkoop, 
finance, technische dienst, personeelszaken, safety/health/environment/quality, 
expeditie, logistiek en IT. Allen zijn gebonden aan een contractuele 
geheimhoudingsplicht terzake de persoonsgegevens van betrokkenen die ook na het 
einde van het dienstverband met MAUSER Benelux voortduurt; 

2. De medewerkers in ruime zin van de verkoopafdelingen van de aan MAUSER Benelux 
gelieerde ondernemingen binnen de MAUSER Groep.  

3. Derden met wie MAUSER Benelux een dienstverleningsovereenkomst heeft 
afgesloten, zoals HR software bedrijven, een accountant of juridische dienstverlener.   

Uitgangspunt is steeds dat de personen binnen deze categorieën alleen toegang tot de 
persoonsgegevens krijgen als zij die nodig hebben om hun taak uit te oefenen of wanneer dit 
wettelijk vereist is.  

Daarnaast kan MAUSER Benelux persoonsgegevens verstrekken aan een met openbaar 
gezag beklede instantie zoals een toezichthouder, voor zover daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat. 

Met een derde partij die namens en in opdracht van MAUSER Benelux persoonsgegevens 
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens 
gehouden is tot naleving van de AVG.     

6. Verstrekking van de persoonsgegevens aan een derde land of 
een internationale organisatie in de zin van artikel 44 AVG 

MAUSER Benelux verstrekt zelf geen persoonsgegevens van de betrokkenen naar landen of 
internationale organisaties buiten de Europese Unie.  

De verstrekking van gegevens van de betrokkenen binnen de MAUSER Groep wereldwijd 
gebeurt door en onder verantwoordelijkheid van de concern moedermaatschappij MAUSER 
Corporate GmbH in Duitsland. Voor de vereiste passende waarborgen bij het doorsturen van 
persoonsgegevens naar groepsondernemingen buiten de Europese Unie is op concern 
niveau zorggedragen.  



Privacy statement voor zakelijke relaties van MAUSER Benelux B.V. versie 1.0  
 

3 
 

7. Informatie over bewaartermijnen 
MAUSER Benelux bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan strikt 
noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doeleinden voor de verwerking zoals in dit 
privacy statement zijn vastgelegd. Voor zover bewaartermijnen zijn vastgelegd in wettelijke 
regelingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal zij deze respecteren. 

8. Rechten van de betrokkenen  
Op grond van de toepasselijke wettelijke regelingen hebben de betrokkenen de volgende 
rechten. 

Recht op informatie 

De betrokkene heeft op grond van artikel 15 lid 1 AVG het recht om van MAUSER Benelux 
informatie te krijgen over een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen en informatie 
daarover zijn in dit privacy statement opgenomen.  

Recht op inzage  

De betrokkene heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die MAUSER 
Benelux over hem verwerkt. MAUSER Benelux zal de betrokkene hiervan desgewenst een 
overzicht geven. 

Recht op rectificatie van persoonsgegevens bij onjuistheid of onvolledigheid 

De betrokkene heeft het recht om van MAUSER Benelux een rectificatie van diens 
persoonsgegevens te verkrijgen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.   

Recht op het wissen van personengegevens  

In bepaalde gevallen is MAUSER Benelux verplicht op verzoek van de betrokkene 
persoonsgegevens te wissen. Bijvoorbeeld als deze persoonsgegevens onrechtmatig zijn 
verwerkt.  

MAUSER Benelux mag het verzoek weigeren bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn 
voor de instelling of uitoefening van, of verdediging tegen, een rechtsvordering. 

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens 

In bepaalde situaties hebben de betrokkenen het recht op beperking van het gebruik van 
hun gegevens. Dit houdt concreet in dat de betrokkene de mogelijkheid krijgt om de 
verwerking van zijn persoonsgegevens tijdelijk “stil te laten zetten”. Het moet gaan om 
situaties die voldoen aan één van de volgende criteria.  

De gegevens zijn mogelijk onjuist / de verwerking is onrechtmatig / de gegevens zijn niet 
meer nodig / Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Volgens artikel 20 AVG heeft de betrokkene het recht om de door hem ter beschikking 
gestelde persoonsgegevens van de ene geautomatiseerde toepassing naar de andere over te 
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laten dragen, bijvoorbeeld bij een wisseling van werkgever. MAUSER Benelux zal aan een 
verzoek daartoe van de betrokkene meewerken. 

Recht van bezwaar  

De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens als hij zich kan beroepen op bijzondere persoonlijke omstandigheden in 
de zin van artikel 21, lid 1 AVG. 

9. Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Wanneer een betrokkene een klacht heeft over het gebruik van zijn persoonsgegevens, is de 
aangewezen weg om eerst contact op te nemen met MAUSER Benelux zelf.  

Daarnaast heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer over het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens staan op 
de website van deze organisatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

10. Technische en organisatorische maatregelen 
MAUSER Benelux doet er binnen haar mogelijkheden en naar de huidige stand van de 
techniek alles aan om die technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig 
zijn om de persoonsgegevens van de personen binnen uw organisatie die zij verwerkt, zoveel 
mogelijk te beschermen tegen datalekken, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatige 
verwerking.  

MAUSER Benelux zal ingeval een datalek handelen conform de wettelijke vereisten en dit 
direkt melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkene(n). 


