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Verklaring gegevensbescherming Toolscout  
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de "Algemene informatie over gegevensbescherming van Hoffmann 
SE" van toepassing. Bij gebruik van de ToolScout geldt ook de volgende informatie. 
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens? 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens 
wanneer u deze website bezoekt. 
 
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Hoffmann SE per post op bovenstaand 
adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, en per e-mail op: dataprotection@hoffmann-
group.com. 
 

2. Wanneer verzamelt Hoffmann gegevens over u? 
Wij verzamelen in beperkte mate gegevens ten behoeve van de technische administratie van de website en voor het 
klantenbeheer, om uw aanvragen voor de keuze van gereedschap en de bepaling van technische gegevens te 
ontvangen en te verwerken en u zo aanbiedingen te kunnen doen die op uw behoeften zijn afgestemd. U kunt onze 
website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen technische toegangsgegevens 
op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van 
het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend 
geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren en stellen ons 
niet in staat conclusies te trekken over uw persoon. 
 
Wij verzamelen met name persoonsgegevens 
-bij  het registreren voor individuele klantentoegang in mijn ToolScout 
-voor  vragen over speciale ontwerpen  
-bij  het opslaan in de item lijst 
-door  contact met ons op te nemen via e-mail.   
 
Welke gegevens in elk geval worden verzameld, blijkt uit de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u 
verstrekte gegevens om het contract uit te voeren, om diensten te verlenen en om uw vragen te behandelen. 
 

3. Doorgeven van uw gegevens 
Voor zover voor de exploitatie van deze website of voor het leveren van diensten door een onderneming van de 
Hoffmann Group gebruik wordt gemaakt van externe dienstverleners (hostingproviders, verzenddienstverleners, enz.) 
of een andere onderneming van de Hoffmann Group voor de verwerking verantwoordelijk is, krijgen de betreffende 
ondernemingen alleen toegang tot uw gegevens voor zover dit in elk afzonderlijk geval voor de vervulling van hun 
respectieve taken en functies noodzakelijk is. 
 
Voor zover deze dienstverleners en ondernemingen van de Hoffmann Group uw gegevens buiten de Europese Unie 
verwerken, kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden overgedragen aan een land dat niet dezelfde normen inzake 
gegevensbescherming biedt als de Europese Unie. In dat geval zorgen wij ervoor dat de respectieve ontvangers van 
uw gegevens, contractueel of anderszins, een niveau van gegevensbescherming garanderen dat gelijkwaardig is aan 
dat van de Europese Unie.  
 

4. Wanneer worden uw gegevens gewist? 
Na de volledige afwikkeling van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor 
verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u 
uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden 
gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover informatie wordt verstrekt in deze 
verklaring inzake gegevensbescherming. De verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan 
worden gedaan door een informeel bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie of via een functie die 
voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. 
  

 


