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Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de centrale gegevensverwerking van alle vennootschappen van de groep ECOMAL in 
Europa is ECOMAL Europe GmbH (hiena "ECOMAL" genoemd). Deze wordt vertegenwoordigd door de 
algemeen directeuren Alexander Dziadur en Dirk Sandmann.  
 
De verantwoordelijke en zijn vertegenwoordigers zijn te bereiken op:  
 
 Adres:  Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Duitsland 
 Telefoon: +49 7661 395-0 
 Telefax: +49 7661 395-980 
 E-mail:  info@ecomal.com 
 
 
Functionaris voor gegevensbescherming  

 
ECOMAL heeft aangesteld als externe functionaris voor gegevensbescherming:  

 
Advocaat Marc E. Evers 

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Weilerstr. 9 

79252 Stegen, Duitsland 
Tel.: +49 761 - 3876955 

E-mail: datenschutz@datasekure.de 
www.datasekure.de 

 
 
Categorieën van persoonsgegevens  
 
ECOMAL verwerkt de volgende persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" of "gegevens" genoemd) van 
de fabrikanten, klanten, dienstverleners of aannemers evenals sollicitanten, stagiairs en andere bezoekers en 
eventuele medewerkers van bovengenoemde (hierna individueel aangeduid als een "betrokkene" of in het 
meervoud de "betrokkenen”), voor zover deze gegevens daadwerkelijk ook verzameld werden: 
 

  Naam, voornaam 
              Firma, adres, land 
  Telefoonnummer, fax, e-mail en andere contactgegevens   
  Beroepsaanduiding; functie  
  Bankgegevens   
  Beeldgegevens (in het kader van de toegang bij ECOMAL in Kirchzarten) 
  Videogegevens (in het kader van de toegang bij ECOMAL in Kirchzarten) 
  Andere gegevens die de betrokkenen in het kader van de contractuele relatie of de 

 sollicitatieprocedure aan ECOMAL verstrekt hebben zoals geboortedatum, curriculum vitae, 
nationaliteit, fiscaal identificatienummer, belastinggroep, pensioenverzekeringsnummer, 
religie en informatie over het ziekenfonds. 

.  
De verwerkte persoonsgegevens zijn niet afkomstig van openbare bronnen. De te verwerken gegevens komen 
rechtstreeks uit de sfeer van de betrokkenen.  
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Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens  
 
De wettelijke basis zijn de volgende toestemmingsfeiten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG):  
 

 Artikel 6, lid 1, zin 1, punt a, AVG (instemming van de betrokkene),  
 Artikel 6, lid 1, zin 1, punt b, AVG (naleving van een overeenkomst met de betrokkene),  
 Artikel 6, lid 1, zin 1, punt c, AVG (naleving van een wettelijke verplichting waaraan ECOMAL 

onderworpen is),  
en/of  

 Artikel 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG (vrijwaring van de legitieme belangen van ECOMAL of een derde 
zonder de belangen en fundamentele rechten van de betrokkene te veel gewicht toe te kennen). 

 
 
Doel van de gegevensverwerking en gegevensopslag  
 
Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens dient voor de administratie, facturering, communicatie 
met de betrokkene, het organiseren en onderhouden van de respectieve contractuele relatie of 
sollicitatieprocedure alsook voor aanwerving, contactlegging om informatie te verstrekken, verduidelijking van 
technische kwesties, uitnodigingen voor beurzen, het sturen van stalen en de organisatie, het versturen van 
nieuwsbrieven en het houden van webinars.  
 
ECOMAL slaat de verzamelde gegevens op in de ECOMAL-interne EGV en fysiek in de gespecialiseerde 
afdelingen evenals bij externe orderverwerkers. ECOMAL beveiligt de verzamelde persoonsgegevens tegen 
ongeoorloofde toegang door middel van organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen die in 
overeenstemming zijn met de wetgeving.  
 
 
Ontvanger van persoonsgegevens 
 
Individuele persoonsgegevens worden doorgegeven aan de door ECOMAL ingezette orderverwerkers (bijv. 
IT-serviceproviders, dossiervernietigers, etc.).  
 
Voor het overige worden persoonsgegevens alleen verzonden in overeenstemming met de wettelijk 
voorgeschreven overdracht.  
 
ECOMAL maakt persoonsgegevens van de betrokkenen alleen bekend aan derden als: 
 

 de betrokkene uitdrukkelijk toestemming daartoe gegeven heeft (artikel 6, lid 1, zin 1, a) AVG), 
 dit noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele relaties of voor de uitvoering van de 

sollicitatieprocedure met de betrokkene (artikel 6, lid 1, zin 1, b) AVG), 
 er een wettelijke verplichting is voor de overdracht (artikel 6, lid 1, zin 1, c) AVG), 
 de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een betrokkene of een werknemer van een 

betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, zin 1, d) AVG), 
 of als de overdracht ter vrijwaring van het legitieme belang van ECOMAL of een derde noodzakelijk 

is, voor zover er geen hoger beschermenswaardig belang is om de gegevens van de betrokkene niet 
over te dragen. Het legitieme belang van ECOMAL is de prestaties en winstgevendheid van de 
onderneming vrijwaren (artikel 6, lid 1, zin 1 f) AVG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Duur van de opslag van de persoonsgegevens 
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De opgeslagen persoonsgegevens van de betrokkene worden bewaard voor de duur van de verwerking van 
het algemene contactverzoek of de betreffende inhoudelijke aanvraag of voor het verwerken van de met de 
betrokkene gesloten contracten of voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Indien de verwerking, de 
contractuele relatie of de sollicitatieprocedure afgelopen is of de betrokkene van zijn hieronder genoemde 
rechten gebruik maakt, worden de gegevens van de betrokkene behandeld in overeenstemming met de 
uitoefening van de rechten, zo nodig verwijderd, tenzij wettelijke bepalingen langere bewaartermijnen 
voorschrijven.  
 
De verzamelde gegevens voor aanwervingsdoeleinden, de contactlegging om informatie te verstrekken, de 
verduidelijking van technische kwesties, uitnodigingen voor beurzen, het sturen van stalen en de organisatie, 
het versturen van nieuwsbrieven en het houden van webinars worden bewaard totdat de betrokkene van 
onderstaande rechten gebruik maakt. 
 
Zodra de wettelijke, met name fiscaal- en handelsrechtelijke, bewaartermijnen verstreken zijn, worden de 
persoonsgegevens van de betrokkene in ieder geval verwijderd. 
 
 
Gegevensoverdracht naar een derde land 
 
ECOMAL draagt persoonsgegevens van de betrokkenen eventueel over aan haar moederbedrijf Vishay 
Europe GmbH (hierna "Vishay" genoemd) of aan met Vishay gelieerde bedrijven. ECOMAL kan hierbij  
niet uitsluiten dat in dit opzicht gegevens overgedragen worden aan andere landen buiten de Europese Unie, 
met name de VS, en daar worden verwerkt. De naleving van de EU-voorschriften inzake 
gegevensbescherming wordt gegarandeerd in de Framework Agreement van 01.04.2020 tussen Vishay of de 
met Vishay gelieerde bedrijven evenals ECOMAL en haar zusterbedrijven in Europa in de vorm van passende 
garanties in de zin van artikel 46, lid 1, AVG. De gegevens worden verzonden in overeenstemming met artikel 
46, lid 2, c) AVG met gebruikmaking van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de 
Commissie uitgevaardigd werden volgens de testprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2, AVG.  
 
 
De betrokkenen hebben de volgende rechten als betrokkene: 
 

 in overeenstemming met artikel 7, lid 3, AVG de eenmaal gegeven toestemming aan ECOMAL op 
eender welk moment herroepen. Als gevolg hiervan mag de gegevensverwerking op basis van deze 
toestemming in de toekomst niet langer voortgezet worden; 
 

 in overeenstemming met artikel 15 AVG informatie opvragen over de persoonsgegevens die door 
ECOMAL moeten worden verwerkt; 
 

 in overeenstemming met artikel 16 AVG onmiddellijk de verbetering van onjuiste of aanvulling van 
onvolledige persoonsgegevens verzoeken die bij ECOMAL opgeslagen zijn; 
 

 in overeenstemming met artikel 17 AVG de verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens bij 
ECOMAL verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting 
en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te leven, om redenen van algemeen 
belang of om wettige aanspraken te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; 
 

 in overeenstemming met artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van persoonsgegevens eisen 
onder de daar gespecificeerde voorwaarden; 
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 in overeenstemming met artikel 20 AVG onder de daar gespecificeerde voorwaarden de 

persoonsgegevens waarover ECOMAL beschikt, in een gestructureerd, courant en machineleesbaar 
formaat verkrijgen of de overdracht naar een andere verantwoordelijke eisen en 
 

 in overeenstemming met artikel 77 AVG klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De voor 
ECOMAL bevoegde toezichthoudende autoriteit is de commissaris voor gegevensbescherming 
Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, telefoon: 
+49 (0)711 – 615541-0 of de nationale toezichthoudende autoriteit van de ECOMAL-vennootschap 
die deze gegevensbeschermingsverklaring gepubliceerd heeft.   
 
 

Recht van bezwaar: 
 
Voor zover ECOMAL de verwerking van persoonsgegevens baseert op de afweging van de belangen, kan de 
betrokkene in overeenstemming met artikel 21 AVG bezwaar maken tegen de verwerking.  Bij het uitoefenen 
van een dergelijk bezwaar vragen wij om een verklaring van de redenen waarom ECOMAL de 
persoonsgegevens die ECOMAL verzameld heeft, niet mag verwerken. In geval van een gerechtvaardigd 
bezwaar onderzoekt ECOMAL de situatie en zal ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen ofwel 
aan betrokkene de dwingende beschermenswaardige redenen aantonen en aanwijzen op basis waarvan 
ECOMAL de verwerking voortzet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Omwille van de leesbaarheid is de formulering genderneutraal gehouden. De gelijke behandeling van 
werknemers van elk geslacht is onafhankelijk van de naam. 
 


