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We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van
een
bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Hypervital GmbH. Het gebruik van de
internetpagina's
van de Hypervital GmbH is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; echter,
als een gegevens
onderwerp wil speciale zakelijke diensten gebruiken via onze website, verwerking van persoonlijke
gegevens zou kunnen
noodzakelijk worden Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen
wettelijke basis is
Voor dergelijke verwerking verkrijgen we meestal toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het
telefoonnummer
van een betrokkene moet in overeenstemming zijn met de algemene verordening
gegevensbescherming (GDPR), en
in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn
op Hypervital
GmbH. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming de
generaal op de hoogte stellen
publiek van de aard, reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen,
gebruiken en verwerken.
Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op
de hoogte gebracht van de rechten
waarop ze recht hebben.
Als controller heeft de Hypervital GmbH tal van technische en organisatorische functies
geïmplementeerd
maatregelen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens via deze website te
waarborgen.
Op internet gebaseerde datatransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben,
dus absoluut
bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij voor
persoonlijke overdracht
gegevens aan ons verstrekken via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon.
1. Definities
De verklaring omtrent de gegevensbescherming van de Hypervital GmbH is gebaseerd op de
voorwaarden die door de
Europese wetgever voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Onze gegevens
beschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals onze
klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de terminologie toelichten
gebruikt.
In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende
voorwaarden:
a) Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie over een identificeerbare of identificeerbare
natuurlijke persoon ("gegevens
onderwerp "). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd in
met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een

online identifier of een of meer specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische,
mentale,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke
gegevens worden verwerkt door
de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens
of op sets
van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling,
opname, organisatie,
structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking
door
overdracht, verspreiding of op andere wijze beschikbaar stellen, afstemming of combinatie,
beperking,
wissen of vernietigen
d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van persoonlijke gegevens met het doel deze te
beperken
verwerking in de toekomst.
e) Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die
bestaat uit het gebruik van
persoonlijke gegevens die betrekking hebben op persoonlijke aspecten die verband houden met
een natuurlijke persoon, in het bijzonder met
analyseren of voorspellen aspecten van de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk,
economisch
situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of
bewegingen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de
persoonsgegevens
niet meer aan een specifieke gegevenssubject kan worden toegeschreven zonder het gebruik van
aanvullende informatie,
op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen
is aan technische en
organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden
toegeschreven aan een geïdentificeerde
identificeerbare natuurlijke persoon
g) Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking
Controller of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, publiek
autoriteit, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de
doelstellingen bepaalt
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; waar het doel en de middelen van een
dergelijke verwerking zijn
bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, de voor de verwerking verantwoordelijke of de
specifieke criteria voor zijn benoeming
kan worden geregeld door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.
h) Processor
Bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere
lichaamsprocessen
persoonlijke gegevens namens de controller.
i) Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap
of een ander orgaan, waarbij de

persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Echter,
overheidsinstanties die dat wel kunnen
persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek in overeenstemming
met de Unie of het Lid
Staatsrecht wordt niet als ontvanger beschouwd; de verwerking van die gegevens door dat publiek
autoriteiten moeten voldoen aan de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming volgens de
doeleinden van de verwerking.
j) Derden
Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie anders
dan de gegevens
proefpersoon, controller, verwerker en personen die onder rechtstreeks toezicht van de
verantwoordelijke voor de verwerking
processor, zijn gemachtigd om persoonlijke gegevens te verwerken.
k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige
aanduiding van
de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke
bevestigende handeling,
betekent instemming met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking
hebben.
2. Naam en adres van de verantwoordelijke
Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR),
andere gegevens
beschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere
bepalingen die betrekking hebben op
gegevensbescherming is:
Hypervital GmbH
Ottostr. 6
87448 Waltenhofen
Deutschland
Tel.: + 49- (0) 8303-929-101
E-mail: kontakt@hypervital.de
Website: www.hypervital.de
3. Cookies
De internetpagina's van de Hypervital GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn
tekstbestanden die zijn opgeslagen in een
computersysteem via een internetbrowser.
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookieID. Een koekje
ID is een unieke ID van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's
en servers kunnen worden toegewezen aan de internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen.
deze
laat bezochte websites en servers toe om de individuele browser van het datsubject te
onderscheiden
van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan zijn
herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies kan de Hypervital GmbH de gebruikers van deze website meer
bieden
gebruiksvriendelijke services die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden
geoptimaliseerd met de gebruiker in
geest. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te
herkennen. Het doel van
deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken.
De websitegebruiker die gebruikt

cookies, bijv. het hoeft geen toegangsgegevens in te voeren elke keer dat de website wordt
geopend, omdat dit
wordt overgenomen door de website en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem
van de gebruiker. ander
voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt het
artikelen die een klant via cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door
middel van
een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en ontken dan de instelling
permanent
van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via
een internetbrowser of
andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene
deactiveert de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser, niet alle functies van onze
website
bruikbaar zijn
4. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van de Hypervital GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie
wanneer een gegevens
onderwerp of geautomatiseerd systeem roept de website op. Deze algemene gegevens en
informatie worden opgeslagen in
de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) de
werking
systeem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem
bereikt
onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot
Internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van de
toegang tot het systeem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden
gebruikt in het geval van
aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Hypervital GmbH er geen uit
conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van te
leveren
onze website correct, (2) de inhoud van onze website en de advertentie optimaliseren, (3)
zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en
websitetechnologie, en
(4) de wetshandhavingsautoriteiten de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke
vervolging in 2005
geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Hypervital GmbH anoniem verzamelde
gegevens en
informatie statistisch, met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze
onderneming, en om te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de
persoonsgegevens die we verwerken. de
anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle
persoonlijke gegevens die door a worden verstrekt
gegevenssubject
5. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om op de website van de verantwoordelijke te registreren met
de vermelding van
persoonlijke gegevens Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt
bepaald door de
respectievelijke invoermasker gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die worden
ingevoerd door de betrokkene zijn
verzameld en opgeslagen uitsluitend voor intern gebruik door de controller en voor zijn eigen
doeleinden. de
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controller kan om overdracht naar een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst)
verzoeken die ook gebruikt
persoonlijke gegevens voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.
Door te registreren op de website van de controller, het IP-adres toegewezen door de
internetdienst
provider (ISP) en worden gebruikt door de data-datum en het tijdstip van registratie worden ook
opgeslagen. de
opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om het te
voorkomen
misbruik van onze diensten en, indien nodig, om het mogelijk te maken om begane overtredingen
te onderzoeken.
Inspireer, de opslag van deze gegevens is nodig om de controller te beveiligen. Deze gegevens
worden niet doorgegeven aan
derde partijen, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de
overdracht het
doel van strafrechtelijke vervolging.
De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld
om
de controller in staat stellen om de inhoud van de gegevenssubjecten of -services aan te bieden
die alleen mogen worden aangeboden
geregistreerde gebruikers vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Geregistreerde personen
zijn vrij om te veranderen
de persoonlijke gegevens die zijn opgegeven tijdens de registratie op elk gewenst moment of om
ze te laten verwijderen
uit de datavoorraad van de controller.
De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde op verzoek informatie aan elke
betrokkene
welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien moet de voor de
verwerking verantwoordelijke corrigeren
of persoonlijke gegevens op verzoek of indicatie van de betrokkene wissen, voor zover er geen zijn
wettelijke opslag De volledige medewerkers van de controller zijn beschikbaar voor de gegevens
onderwerp in dit verband als contactpersonen.
6. Abonnement op onze nieuwsbrieven
Op de website van de Hypervital GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren
op onze
zakelijke nieuwsbrief. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke
gegevens zijn
verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de controller.
De Hypervital GmbH rapporteert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van
een
nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de
gegevens worden ontvangen
onderwerp indien (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich
registreert voor de
nieuwsbrief verzending. Er wordt een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat
door een gegevens is geregistreerd
onderwerp voor de eerste keer voor nieuwsbrief verzending, om juridische redenen, in de double
opt-in procedure.
Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres de
gegevens is
het onderwerp is gemachtigd om de nieuwsbrief te ontvangen.
Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op
toegekend door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de
registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is
noodzakelijk

om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gegevenssubject op een later tijdstip te
begrijpen,
en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de
nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze
nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden
gebracht, zo lang dit is
nodig voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals dit zou kunnen
zijn
het geval in geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief, of in het geval van een
wijziging in
technische omstandigheden Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld
door de nieuwsbrief
service aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene worden
beëindigd op
elk moment De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft
gegeven
verzending van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden herroepen. Met het oog op intrekking
van de toestemming, aan
de bijbehorende link is te vinden in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om je af te melden voor
de
nieuwsbrief op elk moment direct op de website van de controller, of om dit te communiceren met
de
controller op een andere manier.
7. Nieuwsbrief-volgen
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De nieuwsbrief van de Hypervital GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is
een
miniatuurafbeelding ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om
het logbestand in te schakelen
opname en analyse. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online mogelijk
marketing campagnes Op basis van de ingebouwde pixeltracking, kan de Hypervital GmbH zien of
en
wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail werden
opgeroepen door gegevens
onderwerpen.
Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven
worden opgeslagen en opgeslagen
geanalyseerd door de controller om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, evenals
aan te passen
de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter voor de belangen van de betrokkene. Deze
medewerkers
gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om
de
afzonderlijke verklaring van toestemming afgegeven door middel van de double-opt-in procedure.
Na een
intrekking, zullen deze persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwijderd. De
Hypervital GmbH
beschouwt automatisch intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief als een herroeping.
8. Contactmogelijkheid via de website
De website van de Hypervital GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact mogelijk
maakt
onze onderneming, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van
De zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de
verantwoordelijke per e-mail of

via een contactformulier worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens
automatisch opgeslagen. zodanig
persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de verantwoordelijke
worden doorgegeven, worden opgeslagen
voor de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er is geen overdracht van dit personeel
gegevens aan derden.
9. Reacties functie in de blog op de website
De Hypervital GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen achter te laten
op individuele blogs
bijdragen op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een op het web
gebaseerde, openbare
toegankelijke portal, via welke een of meer mensen bloggers of webbloggers kunnen posten
artikelen of schrijf je gedachten op in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen zijn
becommentarieerd door
derde partijen.
Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, de
opmerkingen van
de betrokkene wordt ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de
commentaar en op het door de betrokkene gekozen (pseudoniem) van de gebruiker. Bovendien,
het IP
adres toegewezen door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene wordt ook vastgelegd. deze
opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene in
overtreding is
De rechten van derden, of plaatsen illegale inhoud via een gegeven commentaar. De opslag van
deze
persoonsgegevens zijn daarom in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke,
zodat hij kan vrijspreken in de
geval van een overtreding Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden,
tenzij
Een dergelijke overdracht is wettelijk vereist of dient ter verdediging van de verantwoordelijke voor
de verwerking.
10. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website
De opmerkingen op de blog van de Hypervital GmbH kunnen worden onderschreven door derden.
in
in het bijzonder is er de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de opmerkingen die
volgen op zijn
opmerkingen over een bepaald blogbericht.
Als een gegevenssubject zich op de optie abonneert, verzendt de controller een automatisch
bericht
bevestigingsmail om de double opt-in procedure te controleren voor de eigenaar van het
gespecificeerde
e-mailadres besliste voor deze optie. De mogelijkheid om je te abonneren op reacties is mogelijk
beëindigd op elk gewenst moment.
11. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens
De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor
de periode
noodzakelijk om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever
wordt toegestaan
of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de controller onderworpen is.
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Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een bewaartermijn is voorgeschreven door de
Europese wetgever
of een andere bevoegde wetgever vervalt, de persoonlijke gegevens worden routinematig
geblokkeerd of gewist
overeenstemming met wettelijke vereisten.
12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene moet het recht hebben dat door de Europese wetgever is toegekend om van de
controlemechanisme de bevestiging over het al dan niet hebben van persoonlijke gegevens over
hem of haar
Verwerkt worden. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan
hij of zij op
Neem op elk moment contact op met een medewerker van de controller.
b) Recht van toegang
Elke betrokkene moet het recht hebben dat door de Europese wetgever is toegekend om van de
controller gratis informatie over zijn of haar persoonlijke gegevens die op enig moment zijn
opgeslagen en een kopie hiervan
informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang
tot
de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen
worden
bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of zo
niet
mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van
personeel te vragen
gegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de
betrokkene, of zich hiertegen te verzetten
verwerking;
het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
waar de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, is alle beschikbare
informatie als
naar hun bron;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, lid
1 en
(4) van de GDPR en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, als
de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of hij persoonlijk is
gegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Waar
dit het geval is,
de betrokkene heeft het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met
betrekking tot de
-overdracht.
Als een proefpersoon gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment
neem contact op met een medewerker van de controller.
c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene moet het recht hebben dat door de Europese wetgever is toegekend om van de
controleur zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens
betreffende hem of haar.
Rekening houdend met de verwerking heeft de betrokkene het recht te hebben
onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.
Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment
contact opnemen met
elke medewerker van de controller.
d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene moet het recht hebben dat door de Europese wetgever is toegekend om van de
controleur het wissen van persoonsgegevens over hem of haar zonder onnodige vertraging, en de

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te
wissen wanneer een van de
volgende redenen zijn van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
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De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze waren
verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming waarvan de verwerking is gebaseerd terug overeenkomstig
punt a) van
Artikel 6, lid 1, van de AVGB, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVGB, en wanneer er geen andere
grond voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG
en daar
zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene heeft bezwaar
tegen de
verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonlijke gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting in de Unie of
het Lid te voldoen
Staatsrecht waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de
informatiemaatschappij
als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen wenst
aan te vragen
van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de Hypervital GmbH, kan hij of zij op enig
moment contact opnemen met een medewerker
van de controller. Een medewerker van Hypervital GmbH zorgt ervoor dat het verzoek onmiddellijk
wordt gewist
wordt onmiddellijk nageleefd.
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en
ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is aan
wissen van de persoonlijke gegevens, de controller, rekening houdend met beschikbare
technologie en de kosten van
implementatie, neemt redelijke stappen, inclusief technische maatregelen, om andere te
informeren
controllers die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft gevraagd om deze
door te wissen
controllers van koppelingen naar, of kopie of replicatie van die persoonlijke gegevens, voor zover
de verwerking dat niet is
vereist. Een medewerker van de Hypervital GmbH zal de nodige maatregelen in persoon treffen
Cases.
e) Recht op beperking van verwerking
Elke betrokkene moet het recht hebben dat door de Europese wetgever is toegekend om van de
controllerbeperking van verwerking als een van de volgende situaties van toepassing is:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene beantwoord, gedurende een
periode die de
controller om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de
persoonsgegevens en
verzoeken in plaats van de beperking van hun gebruik.
De controller heeft niet langer de persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden van de
verwerking, maar zij
zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
De betrokkene is toegepast op de behandeling van artikel 21 (1) van de GDPR in afwachting
de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de
betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de betrokkene de
beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de Hypervital
GmbH, kan hij of zij op welke manier dan ook
tijd contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de Hypervital
GmbH regelt het
beperking van de verwerking.
f) Recht op gegevensportabiliteit
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om de
persoonlijke gegevens over hem of haar, die werd verstrekt aan een controller, in een
gestructureerde, meestal
gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens naar een andere
te verzenden
controleur zonder belemmering van de vluchtleider waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt,
als
zolang de verwerking is gebaseerd op instemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVGB of
in artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van
GDPR, en de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, zolang de verwerking dat niet is
noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of in de
uitoefening van
overheidsinstantie die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.
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Voorts heeft hij bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20,
lid 1, van de
GDPR, heeft de betrokkene het recht persoonsgegevens rechtstreeks uit één te hebben
controller naar een andere, waar technisch mogelijk is en wanneer dit geen nadelige invloed heeft
op de
rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact
opnemen met om het even welke
medewerker van de Hypervital GmbH.
g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op gronden bezwaar aan te
tekenen
met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie, op elk moment, tot de verwerking van
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
of haar, die gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor profilering
gebaseerd op deze bepalingen.
De Hypervital GmbH verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar,
tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die de
belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de oprichting, uitoefening of verdediging van
juridische claims
Als de Hypervital GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, de
betrokkene
heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die
op hem of haar betrekking hebben
dergelijke marketing. Dit is van toepassing voor zover het verband houdt met dergelijke direct
marketing. als
de betrokkene protesteert tegen de Hypervital GmbH voor de verwerking voor
directmarketingdoeleinden,
De Hypervital GmbH zal de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar
specifieke situatie
bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door de Hypervital
GmbH voor wetenschappelijke doeleinden
of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid
1, van de AVG,

Tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die is uitgevoerd om redenen
van publiek
belang.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een
medewerker van de
Hypervital GmbH. Bovendien is de betrokkene vrij in de context van het gebruik van informatie
diensten van de samenleving, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om hun recht om
bezwaar te maken tegen
geautomatiseerd betekent gebruik van technische specificaties.
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet aan een
beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die
rechtsgevolgen heeft
over hem of haar, of op vergelijkbare wijze van invloed op hem of haar, zolang de beslissing (1) dat
niet is
noodzakelijk is om een contract tussen de betrokkene aan te gaan of uit te voeren, en
gegevenscontroller, of (2) niet is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat
waarnaar de voor de verwerking verantwoordelijke zich bevindt
onderwerp en die ook passende maatregelen ter bescherming van de rechten van de betrokkene
en
vrijheden en legitieme belangen, of (3) is niet gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst
tussen de
gegevenssubject en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) het is gebaseerd op
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de
Hypervital GmbH moet passende maatregelen nemen om de rechten en de rechten van de
betrokkene te beschermen
vrijheden en legitieme belangen, althans het recht op menselijk ingrijpen van de kant van de
controller, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
Als de betrokkene de rechten op geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen
het maken van, hij of zij kan op elk moment contact opnemen met een medewerker van de
Hypervital GmbH.
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
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Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar
persoon in te trekken
toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment te verwerken.
Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij
bij om het even welk
neem contact op met een medewerker van de Hypervital GmbH.
13. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook
Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de Facebook-onderneming.
Facebook is
een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op internet, een online gemeenschap,
die meestal
stelt gebruikers in staat om met elkaar te communiceren en te communiceren in een virtuele
ruimte. Een sociaal netwerk kan
dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het inschakelen van
internet
gemeenschap om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook maakt
sociaal netwerk mogelijk
gebruikers om het aanmaken van privéprofielen toe te voegen, foto's te uploaden en via een vriend
te netwerken
verzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,
Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller
de
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door
de
controller en waarin een Facebook-component (Facebook-invoegtoepassingen) is geïntegreerd,
het internet
browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to
download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the
Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://
developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook
is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.
If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up
to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—
which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is
collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account
of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our
website, eg the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches
this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the
personal data.
Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our
website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook
during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject
clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not
desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook
account before a call-up to our website is made.
The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/
about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by
Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the
privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow
the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data
subject to eliminate a data transmission to Facebook.
14. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with
anonymization function)
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On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the
anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection,
gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service
collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer),
which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web
analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit
analysis of Internet advertising.
The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, United States.
For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat.
_anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data
subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State
of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic
Area.
The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google
uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to
provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services
concerning the use of our Internet site for us.
Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The
definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to

analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site,
which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated,
the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically
submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the
settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise
Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which
serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create
commission settlements.
The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which
the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each
visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used
by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal
data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data
collected through the technical procedure to third parties.
The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any
time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny
the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google
Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In
addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser
or other software programs.
In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are
generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the
processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data
subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and
information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The
installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information
technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data
subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was
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uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of
competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser
add-ons.
Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/
us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/
analytics/.
15. Data protection provisions about the application and use of Google+
On this website, the controller has integrated the Google+ button as a component. Google+ is a
so-called social network. A social network is a social meeting place on the Internet, an online
community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual
space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or
enable the Internet community to provide personal or business-related information. Google+ allows
users of the social network to include the creation of private profiles, upload photos and network
through friend requests.
The operating company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, UNITED STATES.
With each call-up to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller
and on which a Google+ button has been integrated, the Internet browser on the information
technology system of the data subject automatically downloads a display of the corresponding
Google+ button of Google through the respective Google+ button component. During the course of
this technical procedure, Google is made aware of what specific sub-page of our website was
visited by the data subject. More detailed information about Google+ is available under https://
developers.google.com/+/.
If the data subject is logged in at the same time to Google+, Google recognizes with each call-up
to our website by the data subject and for the entire duration of his or her stay on our Internet site,

which specific sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. This information is
collected through the Google+ button and Google matches this with the respective Google+
account associated with the data subject.
If the data subject clicks on the Google+ button integrated on our website and thus gives a Google
+ 1 recommendation, then Google assigns this information to the personal Google+ user account
of the data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 1 recommendation of
the data subject, making it publicly available in accordance with the terms and conditions accepted
by the data subject in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendation given by the data
subject on this website together with other personal data, such as the Google+ account name used
by the data subject and the stored photo, is stored and processed on other Google services, such
as search-engine results of the Google search engine, the Google account of the data subject or in
other places, eg on Internet pages, or in relation to advertisements. Google is also able to link the
visit to this website with other personal data stored on Google. Google further records this personal
information with the purpose of improving or optimizing the various Google services.
Through the Google+ button, Google receives information that the data subject visited our website,
if the data subject at the time of the call-up to our website is logged in to Google+. This occurs
regardless of whether the data subject clicks or doesn't click on the Google+ button.
If the data subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she may prevent such
transmission by logging out of his Google+ account before calling up our website.
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Further information and the data protection provisions of Google may be retrieved under https://
www.google.com/intl/en/policies/privacy/. More references from Google about the Google+ 1
button may be obtained under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
16. Data protection provisions about the application and use of Google-AdWords
On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for
Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the
Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords
with the help of which an ad on Google's search results only then displayed, when the user utilizes
the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network,
the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account
the previously defined keywords.
The operating company of Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant
advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine
Google and an insertion of third-party advertising on our website.
If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the
information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is
explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the
data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain
sub-pages, eg, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website.
Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person
who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale
of goods.
The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to
create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total
number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of
each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other
Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.
The conversion cookie stores personal information, eg the Internet pages visited by the data
subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the
Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America.
These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these
personal data collected through the technical procedure to third parties.
The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above,
by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the

setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from
placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition,
a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other
software programs.
The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google.
Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/
settings/ads and set the desired settings.
Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
17. Data protection provisions about the application and use of YouTube
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On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet
video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which
also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all
kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos,
trailers, and videos made by users via the Internet portal.
The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the
controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet
browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to
download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube
may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical
procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was
visited by the data subject.
If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page
that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data
subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective
YouTube account of the data subject.
YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data
subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in
on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such
a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the
delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a
call-up to our website is made.
YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/,
provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and
Google.
18. Legal basis for the processing
Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain
consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the
performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when
processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the
processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations
which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries
concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which
processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing
is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary
to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the
case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance
data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party.
Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could
be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are
not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the
purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such

interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject
which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible
because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a
legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47
Sentence 2 GDPR).
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19. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party
Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is
to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.
20. Period for which the personal data will be stored
The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory
retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long
as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.
21. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to
enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible
consequences of failure to provide such data
We clarify that the provision of personal data is partly required by law (eg tax regulations) or can
also result from contractual provisions (eg information on the contractual partner). Sometimes it
may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data,
which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide
us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the
personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be
concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any
employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is
required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an
obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal
data.
22. Existence of automated decision-making
As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.
This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the German
Association for Data Protection that was developed in cooperation with Privacy Lawyers from
WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.

