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Gegevensbescherming Toolscout 
 
Wij verheugen ons over uw interesse in onze website ToolScout. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor 
ons. Wij zien het als deel van onze verantwoordelijkheid om aan ons bedrijf toevertrouwde informatie en gegevens te 
beschermen. Om ervoor te zorgen dat u zich bij uw bezoek aan deze website veilig voelt, houden wij ons bij het 
verwerken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke bepalingen en willen wij u hier uitgebreid informeren over 
de omgang met uw gegevens.  
 

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens? 

1.1. Bij het bezoeken van deze website. 
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens bij het bezoeken van deze website is de firma Hoffmann SE, 
Haberlandstr. 55, 81241 München (Duitsland). 
 
De privacyfunctionaris van Hoffmann SE bereikt u per post via het bovengenoemde adres, t.a.v. de privacyfunctionaris 
en per e-mail aan: dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

1.2. Voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen, dienstverleningen 
De diensten die op de website aan u worden gepresenteerd, worden door Hoffmann SE zelf aangeboden. Zodra u een 
item in uw winkelwagen plaatst en op het winkelwagensymbool klikt verlaat u het platform ToolScout en wordt u 
doorverwezen naar https://hoffmann-group.com. Voor zover u gebruik maakt van diensten en aanbiedingen op deze 
website, gelden de daar getoonde opmerkingen over gegevensbescherming (http://ho7.eu/dataprotection). 
Om het mogelijk te maken om diensten en producten van bedrijven van de Hoffmann Groep via deze website te 
gebruiken, zal Hoffmann SE de van u verzamelde gegevens indien nodig aan het voor u toepasselijke bedrijf binnen de 
Hoffmann groep doorspelen. 
 

2. Wanneer verzamelt Hoffmann gegevens over u? 
Wij verzamelen in beperkte omvang gegevens voor het technische beheer van de website en voor de klantadministratie, 
om uw vragen over gereedschapsselectie en bepaling van technologische gegevens aan te nemen en te bewerken, om 
u zodoende passende aanbiedingen te kunnen doen. U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon 
te verstrekken. Wij slaan uitsluitend technische toegangsgegevens in zogeheten serverlog-bestanden op, bijv. de naam 
van het opgevraagde bestand, datum en tijd van het verzoek, hoeveelheid overgedragen gegevens en welke provider 
het verzoek overbracht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het waarborgen van storingsvrij functioneren 
van de website en voor het verbeteren van ons aanbod. Daarmee is geen samenhang met uw persoon voor ons 
inzichtelijk. 
 
Wij verzamelen persoonsgegevens in het bijzonder 

• bij registratie voor de individuele klanttoegang in my ToolScout 

• bij aanvragen over speciaal aangepaste producten  

• bij het opslaan in de artikellijst 

• bij contact per e-mail.   

Welke gegevens in welk geval worden verzameld is te herkennen aan de bijbehorende formulieren. Wij gebruiken de 
door u meegedeelde gegevens voor het afhandelen van uw contract, voor het uitvoeren van diensten en voor het 
verwerken van uw aanvragen.  

3. Waarvoor worden de gegevens bij Hoffmann gebruikt?  

3.1. Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 par. 1 lid b AVG) 

De firma Hoffmann SE en de bedrijven in de Hoffmann groep gebruiken uw gegevens onder andere specifiek voor het 
bewerken van uw servicevragen. 

Als een bedrijf van de Hoffmann Groep verantwoordelijk is voor uw servicevraag, sturen wij uw informatie aan het 
betreffende bedrijf in de Hoffmann Groep door. 

3.2. In het kader van het uitvoeren van handelingen voorafgaand aan het afsluiten van 

           een overeenkomst (art.6 par.1 lid b, alt. 2 AVG) 
Voor het uitvoeren van handelingen voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst geven wij uw gegevens door 
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aan de Hoffmann eShop (https://hoffmann-group.com). Dit gebeurt alleen als u een item in uw winkelwagen plaatst en 
op de bestelknop klikt. Voor zover u gebruik maakt van diensten en aanbiedingen op de eShop website, gelden de daar 
getoonde opmerkingen over gegevensbescherming (http://ho7.eu/dataprotection). 

 

3.3. In het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 lid f 

           AVG) 
Wij kunnen uw gegevens op basis van een belangenbehartiging op basis van een gerechtvaardigd, doorgaans 
economisch, belang van ons of derden, waarbij wij voor zover mogelijk anoniem gemaakte gegevens of gegevens met 
pseudoniemen verwerken. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden: 

• Controle, verbetering en ontwikkeling van producten en diensten 

• Reclame (bijv. reclame per post, retargeting), marktonderzoek en opiniepeiling 

• Uitvoeren van juridische claims en verdediging bij rechtszaken 

• Herkennen, voorkomen en oplossen van misdrijven 

• Waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van onze IT-systemen 

3.4. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 par. 1 lid c AVG) 
Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijv. wettelijke bewaartermijnen, met betrekking tot 
zakelijke documenten en exportbepalingen. 
 

4. Doorgeven van uw gegevens 
Als voor de werking van deze website of voor het uitvoeren van een prestatie door een bedrijf uit de Hoffmann groep 
externe dienstverleners worden ingezet (hosting providers etc.) of een ander bedrijf uit de Hoffmann groep 
verantwoordelijk is, dan ontvangen de bedrijven in kwestie slechts in beperkte mate toegang tot uw gegevens, alleen 
voor zover dit voor het vervullen van hun respectievelijke taken en functies noodzakelijk is. 

 
In het geval dat deze dienstverleners en bedrijven binnen de Hoffmann groep uw gegevens buiten de Europese Unie 
verwerken, kan dit er mogelijk toe leiden dat uw gegevens naar een land worden overgedragen, dat niet dezelfde 
standaards op het gebied van gegevensbescherming heeft als de Europese Unie. In dit geval zorgen wij ervoor, dat de 
ontvanger van uw gegevens contractueel of op andere wijze een met de Europese Unie gelijkwaardig niveau van 
gegevensbescherming garanderen. 
  

5. Waarvoor gebruikt deze website cookies? 
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, 
gebruiken wij op verschillende pagina’s zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden 
opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten 
van uw browser, verwijderd (zog. sessie cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat en stellen ons 
in staat uw browser bij een volgend bezoek opnieuw te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo 
instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk over het accepteren of afwijzen kunt 
beslissen. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten. Bij het niet-
accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. 

 

6. Van welke webanalysediensten maakt Hoffmann gebruik en waarom? 

6.1. Webanalysedienst van econda 
Op deze website worden met technologie van econda GmbH (www.econda.de) gegevens verzameld en opgeslagen, 
waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt door gebruik te maken van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen 
dienen voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden voor het verbeteren en doelmatiger vormgeven van 
onze site geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden, die lokaal worden 
opgeslagen op het apparaat van de bezoeker van de site en daardoor het opnieuw bezoeken van onze site herkenbaar 
maken. De gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijk te verstrekkende uitdrukkelijke 
akkoordverklaring niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. U kunt bezwaar 
maken tegen de toekomstige gegevensverzameling en -opslag door op deze link te 
klikkenhttp://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie. 

Na uw bezwaar wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op 
de link klikken. 

https://hoffmann-group.co/
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De opslag van econda-cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. Hoffmann heeft een gerechtvaardigd 
belang bij de analyse van het bezoekersgedrag om een effectieve inrichting van ons aanbod te garanderen.  

7. Wanneer worden uw gegevens verwijderd? 
Na de volledige afhandeling van het contract of het verwijderen van uw klantaccount blijven uw gegevens voor verder 
gebruik geblokkeerd. Na het verstrijken van de bewaartermijnen voor belasting- en handelswetgeving worden uw 
gegevens verwijderd, als u niet uitdrukkelijk met het verdere gebruik van uw gegevens heeft ingestemd of wij een 
verder strekkend gebruik van de gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover u in deze 
verklaring voor gegevensbeveiliging wordt geïnformeerd. Het verwijderen van uw klantaccount is altijd mogelijk. Dit 
kan door een informeel bericht aan de bovengenoemde contactmogelijkheid of via een daarvoor bedoelde functie in 
het klantaccount.  

 

8. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming hebt u? 
U hebt tegenover Hoffmann SE en de bedrijven in de Hoffmann groep met inachtneming van de wettelijke 
voorwaarden het recht op inzage (art. 15 AVG) op correctie (art. 16 AVG), op verwijdering (art. 17 AVG), op beperking 
van de verwerking (art. 18 AVG) evenals op dataportabiliteit (art. 20 AVG). Daarnaast hebt u het recht om bezwaar in 
te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). 

Als u hebt toegestemd in het gebruik van uw persoonsgegevens door Hoffmann SE of door een bedrijf in de Hoffmann 
groep, dan kunt u deze toestemming altijd met werking voor de toekomst herroepen per e-mail, fax of brief. 

Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München (Duitsland), Telefax: +49 89 839189, e-mail: 
dataprotection@hoffmann-group.com. Voor zover de firma Hoffmann SE uw gegevens voor het behartigen van een 
belang verwerkt, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.  Als u bezwaar indient worden uw gegevens niet meer 
verwerkt, tenzij het daarvoor verantwoordelijke bedrijf dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen, die 
zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen 
of verdedigen van juridische claims. 
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