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Privacyverklaring voor de Facebook-fanpage van Hoffmann Quality 
Tools B.V.  

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 
Op basis van wettelijke bepalingen bestaat tussen ons, Hoffmann Quality Tools B.V. en Facebook, een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 van de AVG. De dientengevolge afgesloten overeenkomst 
tussen Facebook en ons over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens 
kunt u hier inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
 
Onze contactgegevens zijn: 
Hoffmann Quality Tools B.V., Platinastraat 110, 7554 NB Hengelo,The Netherlands. 
  
De functionaris voor de gegevensbescherming van Hoffmann Quality Tools B.V. is per post via het bovengenoemde 
adres t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming bereikbaar of via e-mail op: dataprotection@hoffmann-
group.com.   
 
2. Wat is het doel dat we nastreven met onze Facebook-fanpage? 
Wij exploiteren een Hoffmann fanpage op Facebook om u te informeren over diensten en producten, daarnaast willen 
we met u als bezoeker en gebruiker van deze Facebook-fanpage en onze website in contact komen. Meer informatie 
over de gegevensbescherming van Hoffmann vindt u op de website van ons bedrijf op http://ho7.eu/dataprotection.  
 
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verzamelen op onze fanpage principieel geen persoonsgegevens, tenzij u interactief wordt door bijv. een 
commentaar te plaatsen of een post te liken. Als exploitant van deze fanpage zijn wij niet geïnteresseerd in het 
verzamelen en verder verwerken van uw individuele persoonsgegevens voor analyse- of marketingdoeleinden.  
De verwerking van uw persoonsgegevens volgt in het kader van het gebruik van de door Facebook beschikbaar 
gestelde Insights-gegevens. U kunt hierover meer lezen in de informatie over Insights-gegevens van Facebook die u 
kunt vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is aan de ene kant art. 6 lid 1 sub b) AVG (o.a. als u een contractrelevante 
aanvraag stuurt). Anderzijds geldt art 6 lid 1 sub f) AVG als rechtsgrond (wij hebben o.a. een gerechtvaardigd belang 
in de analyse van de door Facebook aan ons beschikbaar gestelde gegevens om zowel ons reclame-aanbod als ook 
onze reclame te optimaliseren). 
 
4. Welke persoonsgegevens worden door Facebook verwerkt? 
Houd er rekening mee dat door gebruik van en bezoek aan onze Facebook-pagina uw persoonsgegevens ook door 
de exploitant van 'Facebook' worden verwerkt. Het betreft hier het in Ierland gevestigde hoofdkantoor Facebook 
Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, evenals het in Amerika gevestigde kantoor van 
Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Naast de hierboven beschreven verwerking, 
verwerkt Facebook uw gegevens ook voor analyse- en reclamedoeleinden, bijv. om u gepersonaliseerde reclame te 
tonen. Voor zover ons bekend is, maakt Facebook hier ook gebruik van cookies die uw gebruiksgedrag (ook via 
verschillend eindapparatuur) opslaan. Hierdoor kan Facebook via haar eigen platform als ook op derdenpagina's 
doelgerichte reclame tonen. Meer informatie over de privacyverklaring van Facebook vindt u hier: 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Daarnaast biedt Facebook de mogelijkheid tegen bepaalde 
gegevensverwerking bezwaar te maken, alle informatie en opt-out-mogelijkheden hiervoor vindt u op 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Houd er rekening mee dat conform de privacyverklaring van Facebook 
gebruikersgegevens ook in de VS of andere derde landen mogen worden verwerkt. Facebook geeft 
gebruikersgegevens alleen door aan landen die vallen onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie 
conform art. 45 van de AVG of op basis van passende garanties conform art. 46 van de AVG. Facebook Inc. is 
conform het EU-US Privacy Shield gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau aan gegevensbescherming 
conform art. 45 van de AVG (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) 
 
5.  Welke rechten hebt u als betrokken persoon? 
Indien u de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet meer wenst, kunt u via de functie 'Deze pagina 
niet meer leuk vinden' en/of 'Deze pagina niet meer abonneren' de verbinding tussen uw gebruikersprofiel en de 
Facebook-pagina van Hoffmann verbreken. 
Bovendien hebt u de mogelijkheid uw individuele rechten ook tegenover Facebook geldend te maken. Meer informatie 
hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt contact 
opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Facebook via de volgende link: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 
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