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Verklaring inzake gegevensbescherming
Welkom op de webpagina's en het serviceportaal van de Westfalen-groep. Wij hechten bijzondere
waarde aan het veilige en vertrouwelijke gebruik van uw gegevens, met inachtneming van met name
de geldende wettelijke voorschriften van de Duitse wet inzake elektronische media
("Telemediengesetz", "TMG"), de Duitse gegevensbeschermingswet ("Bundesdatenschutzgesetz",
"BDSG") en overige wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Op basis van deze eisen
hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat deze
voorschriften in acht worden genomen.
In principe kunt u onze webpagina's ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.
Hiervoor moet u eventueel instellingen wijzigen in uw browser. De op deze webpagina's verzamelde
gegevens worden uitsluitend voor de vermelde doeleinden verwerkt. Uw gegevens worden niet
doorgegeven aan derden, voor zover dit niet nodig is voor de vermelde doeleinden en uitsluitend
indien u toestemming voor de doorgifte van uw gegevens hebt gegeven.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn details met betrekking tot persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een
bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mail- of
IPadressen.
Gegevensverzameling en -verwerking bij het bezoeken van de website
Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de
volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de
paginaoproep, URI van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep
(status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.
De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te
kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en
gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn
tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de
wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.
Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw
browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om
zogenaamde "session cookies", die na beëindiging van het bezoek automatisch hun geldigheid
verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het
gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er
echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.
Analyse en statistieken
Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het samenstellen van statistieken of het opstellen van
analyses.
Online solliciteren
Het gebruik van de webpagina van Westfalen voor online solliciteren verloopt in principe via een
beveiligde en gecodeerde verbinding. U kunt deze beveiligde verbinding herkennen aan de
toevoeging "https://" en aan het bijbehorende SSL-certificaat.
In het kader van het online solliciteren bij Westfalen hebben wij van u de volgende

persoonsgegevens nodig: aanhef, voornaam, achternaam, woonplaats (straat, huisnummer,
postcode, plaats en land), telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast hebben we afhankelijk van de
vacature verdere gegevens nodig, zoals uw kwalificatiebewijzen. Deze kunt u op een speciaal
daarvoor bedoelde plaats aan ons ter beschikking stellen.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure voor de
vacature(s) waarnaar u hebt gesolliciteerd. Ze worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens
van sollicitanten worden binnen de Westfalen-groep uitsluitend bewerkt door personen die
verantwoordelijk zijn voor de sollicitatieprocedure. Voor zover de gegevens die u hebt ingevoerd en
aan ons ter beschikking hebt gesteld voor andere doeleinden worden gebruikt, is hiervoor uw
toestemming vereist; dit is op de betreffende plaatsen uitdrukkelijk aangegeven.
Na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen wij uw gegevens, voor zover dit niet indruist
tegen eventuele wettelijke bewaartermijnen.
Voor bewijzen en documenten die u ons (ongevraagd) per e-mail toestuurt in verband met uw
sollicitatie, kan de veiligheid van de gegevens niet volledig worden gegarandeerd. E-mail is in het
algemeen geen veilige communicatiemethode. We bevelen daarom aan om naast het gebruik van
het sollicitatieportaal vertrouwelijke informatie en documenten aanvullend per post te sturen.
Webwinkel
Het gebruik van de webwinkel (gaswinkel) van de Westfalen-groep vindt in principe plaats via een
beveiligde verbinding. U herkent de beveiligde verbinding aan de toevoeging "https://" en aan het
bijbehorende SSL-certificaat.
De door u verstrekte gegevens zoals uw naam, klantnummer, leveringsadressen en e-mailadres
worden uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, namelijk de afhandeling van uw bestelling bij
de Westfalen-groep. Via de vermelde contactgegevens kunt u bovendien de meest recente
veiligheidsinformatiebladen opvragen.
Een verdere gegevensverwerking dan strikt noodzakelijk is om het doel van de onderneming te
bereiken vindt niet plaats. Voor zover de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld voor
andere doeleinden worden gebruikt, is hiervoor uw toestemming vereist; dit is op de betreffende
plaatsen uitdrukkelijk aangegeven.
Kredietwaardigheidscontrole
Bij gebruik van de webwinkel (gaswinkel) vindt in het kader van de wettelijke voorschriften en met
inachtneming van de gegevensbescherming een controle van uw kredietwaardigheid plaats, waarbij
de nodige gegevens worden doorgegeven. De Westfalen-groep heeft deze controle uitbesteed aan
de externe dienstverlener Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, 48151
Münster, Duitsland, en aan de Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.
Nieuwsbrief
Als u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, hoeft u hiervoor alleen uw e-mailadres aan ons door te
geven. Het opgegeven e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief
waarvoor u zich hebt aangemeld, om u de gewenste informatie regelmatig per e-mail te kunnen
toesturen.
U kunt u te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief. Aanwijzingen en mogelijkheden om u af te
melden vindt u aan het einde van iedere per e-mail verzonden nieuwsbrief.
Voor zover de gegevens die u hebt ingevoerd en aan ons ter beschikking hebt gesteld voor andere
doeleinden worden gebruikt, is hiervoor uw toestemming vereist; dit is op de betreffende plaatsen
uitdrukkelijk aangegeven.
Recht op informatie
Volgens artikel 34 van de Duitse gegevensbeschermingswet ("BDSG") hebt u de mogelijkheid om
informatie te ontvangen over de gegevens die bij de Westfalen-groep met betrekking tot uw persoon
zijn opgeslagen, de herkomst van deze gegevens en hun gebruiksdoel. Graag werken we mee aan uw

verzoek om informatie. Wij verzoeken u uw schriftelijke informatieverzoek te sturen aan onze
gegevensbeschermingsfunctionaris (zie voor contactgegevens hieronder).
Rectificatie, verwijdering en bezwaar
Graag werken we mee aan uw verzoek om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens in
overeenstemming met artikel 35 van de Duitse gegevensbeschermingswet ("BDSG"), tenzij dit niet
mogelijk is op grond van wettelijke bewaartermijnen. Als het verwijderen van gegevens niet mogelijk
is, worden deze in plaats daarvan geblokkeerd.
Bovendien worden de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen regelmatig
automatisch verwijderd, indien de opslag niet meer nodig is voor de gebruiksdoeleinden van de
gegevens en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering niet in de weg staan.
Wijziging van de bepalingen
We behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. Een
wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming kan plaatsvinden om technische redenen
en op grond van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzoeken u steeds de
meest recente versie in acht te nemen.
Contactgegevens gegevensbeschermingsfunctionaris
Per post:
"Gegevensbeschermingsfunctionaris", Westfalen AG, Industrieweg 43, 48155 Münster, Deutschland
Per e-mail:
datenschutz@westfalen-services.eu

