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Gebruiksvoorwaarden 

Welkom bij deze applicatie (de „app”) van Hoffmann SE (hierna „wij”, „we” en/of „Hoffmann”). Deze 
gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze app. 
 

1. Gebruikerslicentie en intellectuele eigendomsrechten 
Wij, en alle bij ons aangesloten ondernemingen en/of licentiegevers, hebben alle intellectuele eigendomsrechten op de 
app en de inhoud van deze app. U hebt geen rechten op deze app, in zoverre dit in deze gebruiksvoorwaarden niet 
uitdrukkelijk anders is geregeld. 
Voor het gebruik van deze app verlenen we u een beperkte en uitdrukkelijk niet-exclusieve, niet-overdraagbare en te 
allen tijde herroepelijke licentie. Het gebruik dient volledig in overeenstemming te zijn met de bepalingen in deze 
gebruiksvoorwaarden. De licentie geeft met name geen recht op kopiëren en/of verspreiden van deze app. Het is 
bovendien niet toegestaan veranderingen in deze app aan te brengen. 
 

2. Ongeoorloofd gebruik  
Het is u niet toegestaan deze app op een onrechtmatige en/of op de grondbeginselen van good practices inbreuk 
makende wijze te gebruiken. 
 

3. Uitsluiting van garantie 
We geven geen garantie op het juiste functioneren van deze app. De app wordt ter beschikking gesteld in de staat 
waarin die zich bevindt en gebruik is op eigen risico. We garanderen in dit verband niet dat de app foutloos functioneert, 
vrij van virussen is en dat de door de app uitgevoerde handelingen zonder fouten zijn. 
 

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid 
We stellen deze app kosteloos ter beschikking. We aanvaarden daarom binnen de wettelijke begrenzingen geen 
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de app. Het gebruik van de app is op eigen risico. 
Indien u schade hebt geleden, kunt de app alleen wissen. 
 

5.  Opzegging  
Het is ons te allen tijde toegestaan veranderingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Deze veranderingen, 
die binnen 10 dagen ingaan, worden door ons in deze app bekendgemaakt. Indien u niet akkoord gaat met de 
veranderde gebruiksvoorwaarden kunt u de app alleen wissen. 
 

6.  Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank 
Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Duitse wetgeving en dienen als zodanig te worden uitgelegd. Voor alle 
geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken in Duitsland bevoegd. 
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Verklaring gegevensbescherming 

De bescherming van uw privacy is voor ons bijzonder belangrijk. We beschouwen het als onderdeel van de 
verantwoordelijkheid van de onderneming om de aan de onderneming toevertrouwde informatie en gegevens te 
beschermen. Om ervoor te zorgen dat u zich bij het gebruik van onze app veilig voelt, nemen we bij de verwerking van 
uw persoonsgegevens de wettelijke voorschriften strikt in acht. In het onderstaande geven we u daarom gedetailleerde 
informatie over hoe we met uw gegevens omgaan. 
 

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens 
bij uw gebruik van deze app. 
 
U kunt per post contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Hoffmann SE op het bovengenoemde 
adres, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, of een e-mail richten aan: dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. Wanneer verzamelt de app uw gegevens en op basis van welke 
rechtsgrond? 

Bij het downloaden van de app worden noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de App Store, dat wil vooral zeggen 
de gebruikersnaam, het e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden, de 
betalingsgegevens en de persoonlijke apparatuurcode. We hebben op dit verzamelen van gegevens geen enkele 
invloed en zijn er niet voor verantwoordelijk. We verwerken de gegevens uitsluitend in zoverre dat nodig is voor het 
downloaden van de app op uw mobiele eindapparaat.  
 
Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt wordt uw e-mailadres en wanneer u deze opgeeft uw naam en 
telefoonnummer opgeslagen. De wettelijke basis voor het verwerken van deze data is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. 
 
We gebruiken Google Analytics voor analyse van onze app en om die regelmatig te kunnen verbeteren. Daarvoor 
maken we gebruik van zgn. „cookies”. Dat zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat opgeslagen worden en die 
analyse van het gebruik van de app mogelijk maken. Aan de hand van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod 
verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor wat betreft de uitzonderingsgevallen waarin 
persoonsgegevens doorgegeven worden aan de VS, is Google onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, blz. 1, punt a, AVG. 
Informatie van derde aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 
Wanneer ze niet in de EU gevestigd zijn: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 
 
Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html.  
  
Informatie over gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. 
  
Verklaring gegevensbescherming: https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/#?modal_active=none. 
 
Verdere informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.hoffmann-group.com/company/datenschutz.  
  
U kunt uw toestemming om Google Analytics te gebruiken op elk moment intrekken door de juiste instelling in de app 
te maken. 
 

3. Hoelang worden uw gegevens bewaard? 
We bewaren uw gegevens uitsluitend voor de duur van het nakomen van het doeleinde waarvoor ze verzameld werden 
(bijv. in het kader van contractuele betrekkingen), in zoverre ze nodig zijn en wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.  
 
We verwijderen de gegevens die tijdens het contactproces zijn verzameld nadat de opslag niet langer nodig is, of - in 
het geval van wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren - de verwerking te beperken. 
 
De door Google Analytics verzamelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Verwijdering van de 
gegevens aan het einde van de opslagperiode vindt één keer per maand automatisch plaats. 
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4. Welke gegevensbeschermingsrechten hebt u? 
U hebt ten opzichte van Hoffmann SE en de Hoffmann-groepsonderneming onder de desbetreffende wettelijke 
voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), op rectificatie (art. 16 AVG), op verwijdering (art. 17 AVG), op beperking 
van de verwerking (art. 18 AVG) en op gegevensoverdracht (art. 20 AVG). Bovendien hebt u recht op het indienen van 
klachten bij een op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). 
 
Indien u Hoffmann SE of een Hoffmann-groepsonderneming toestemming gegeven hebt, kunt u die te allen tijde met 
toekomstige werking per e-mail, fax of brief herroepen: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Duitsland, fax: +49 89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-
group.com.  
 
In zoverre Hoffmann SE uw gegevens verwerkt op basis van een belangenafweging kunt u de verwerking herroepen. 
Wanneer u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw gegevens staken, tenzij de verantwoordelijke onderneming 
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kan tonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten 
en vrijheden of als verwerking dient voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 
 
 
 

 
 

mailto:dataprotection@hoffmann-group.com
mailto:dataprotection@hoffmann-group.com

