Privacybepalingen
Voor de Deutsche Leasing Group is uw recht op zelfbeschikking op het gebied
van informatie en de bescherming van uw privacy bij de verwerking van
persoonsgegevens en het gebruik van ons internetaanbod een bijzonder
belangrijk punt van zorg. Daarom heeft de Deutsche Leasing Group technische
en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om deze bescherming te
waarborgen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en
voor welk doel deze worden verwerkt.

I Algemene gegevensverwerking
1. AVG Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u verstrekt bij uw bezoek aan onze website, worden verwerkt
overeenkomstig de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsverordening
(AVG) en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.
2. Rechtsgrondslag
Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een rechtmatig belang
van Deutsche Leasing AG of een derde te vrijwaren en de belangen, fundamentele
rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerste belang, is artikel
6, lid 1, letter a) van de AVG van toepassing als rechtsgrondslag voor de verwerking.
3. Verwijderen van gegevens en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het
doel van de opslag vervalt.

II Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van
logbestanden
1. Beschrijving, omvang en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Telkens wanneer onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch
gegevens en informatie van het computersysteem van de roepende computer. De
volgende gegevens worden verzameld:
(1) informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie,
(2) het besturingssysteem van de gebruiker,
(3) de service provider van de website van de gebruiker,
(4) het IP-adres van de gebruiker,
(5) de datum en het tijdstip van de toegang
(6) de websites waarvan het systeem van de gebruiker deze website bereikt
(7) de websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via deze website.
Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Het
opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker
vindt niet plaats.
2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6,
lid 1, letter f) van de AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke en kortetermijnopslag van het IP-adres van de gebruiker door het systeem is
noodzakelijk om de website aan zijn computer te kunnen leveren. Hiervoor moet het IPadres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De opslag in logbestanden is nodig om de functionaliteit van de website te garanderen.
Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de
veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens zullen
in dit verband niet worden geanalyseerd voor marketingdoeleinden.
In dit verband hebben we ook een legitiem belang bij de verwerking van gegevens
overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG.
4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd wanneer de sessie is gesloten. De webserverlogbestanden worden 90 dagen lang opgeslagen en worden vervolgens nog 30 dagen
op de back-up-tapes bewaard De IP-adressen van de gebruikers worden verwijderd of
geanonimiseerd, zodat is het niet meer mogelijk om deze toe te wijzen aan de cliënt die
de website opent.
5. Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarheid van de website en het opslaan
van gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. De gebruiker
kan zit hiertegen niet verzetten.

III Gebruik van cookies
1. Beschrijving en toepassingsgebied van de gegevensverwerking
Deze website gebruikt cookies met een beperkte levensduur voor de statistische
evaluatie van het gebruik van deze website om het gebruik voor u te analyseren en te
optimaliseren. We gebruiken cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken.
Sommige elementen van deze website vereisen dat roepende browser na een
paginawissel kan worden geïdentificeerd. In de cookies worden daarbij de volgende
gegevens opgeslagen en overgedragen: taalinstellingen en inlog-cookies zijn kleine
tekstbestanden, die door de internetbrowser c.q. door het computersysteem van de
gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website opent, kan een
cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken
geen deel uit van uw systeem en kunnen geen schade veroorzaken. De meeste
internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. De cookie in
het systeem van de gebruiker zorgt voor een unieke identificatie van de browser bij het
opnieuw openen van onze website, wat de bruikbaarheid ervan vergemakkelijkt.
U kunt de opslag van cookies uitschakelen of uw browser zo instellen, dat deze u op het
gebruik van cookies attendeert of de verzending ervan wordt geweigerd. Alle functies op
onze website zijn zonder cookies beschikbaar voor u. Wanneer u de cookies uitschakelt,
kant dit tot beperkingen van de functionaliteit van onze diensten leiden.
Ook worden tracking-pixels binnen de website gebruikt voor het aansturen van de
aanbiedingen in de remarketing. Zij verzamelen geen persoonsgegevens en zijn niet
gekoppeld aan persoonsgegevens op de computer van de gebruiker of aan een
database.
2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van
cookies is artikel 6, lid 1 letter f) van de AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van
het gebruik van websites voor gebruikers Sommige functies van deze website kunnen
niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk
dat browser ook na een paginawissel nog wordt herkend.
Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:
(1) Inloggen
(2) Overname van taalinstellingen
(3) Onthouden van zoektermen
Het gebruik van cookies voor analyses is bedoeld om de kwaliteit van deze website en
zijn inhoud te verbeteren Door cookies te analyseren leren we hoe de website wordt
gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren In dit verband hebben we
ook een legitiem belang voor de verwerking de verwerking van gegevens
overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG.
4. Duur van de opslag, mogelijkheid van herroeping en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker
verzonden naar onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle
over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw
internetbrowser kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. De
opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kan ook
automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het
mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt

Informatieaanvragen van derden
Google Maps:
Voor deze website worden Google Maps gebruikt om kaarten weer te geven. Dit laat
interactieve kaarten toe die direct in de website worden getoond en maakt het gebruik van de
kaartfunctie mogelijk. Google Maps gebruikt permanente cookies Door een bezoek te
brengen aan een subpagina van deze website, waarop Google Maps wordt gebruikt,
ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina heeft geopend. Bovendien
worden de onder punt II. 1. genoemde gegevens aan Google overgedragen.
Dit wordt gedaan ongeacht of u via een Google-gebruikersaccount bent aangemeld. Als u bij
Google bent ingelogd, worden uw gegevens toegewezen aan uw Google-gebruikersaccount.
Indien u een dergelijke toewijzing niet wilt, moet u eerst uitloggen voordat u de kaartfunctie
opent. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van
reclame, marktonderzoek en/of een op de eigen behoeften van Google afgestemde
vormgeving van hun website. Deze analyse gebeurt in het bijzonder (zelfs voor nietingelogde gebruikers) om een op de behoeften afgestemde reclame te kunnen leveren en
andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op deze website te
informeren. U kunt bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen maken, maar
daarvoor moet u zich tot Google wenden.
Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de
verwerking ervan door Google vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u

ook meer informatie over uw dienovereenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter
bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-VS-PrivacyShield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV Contactformulier en e-mailcontact
1. 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Op onze website staat een contactformulier, dat kan worden gebruikt om langs
elektronische weg contact met ons op te nemen. Als een gebruiker dit doet, dan worden
de op het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen.
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming tijdens de
verzendprocedure verkregen en wordt u verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt
ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval zullen de
persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail werden overgedragen, worden
opgeslagen. In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven.
De gegevens zullen uitsluitend voor de verwerking van het gesprek worden gebruikt.
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, letter a) van
de AVG, indien de gebruiker hiermee heeft ingestemd.
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die bij de verzending van een email worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Als het e-mailcontact is
bedoeld voor het afsluiten van een overeenkomst, dan is tevens de rechtsgrondslag voor
de verwerking conform artikel 6, lid 1 letter b) van de AVG van toepassing.
3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm is uitsluitend bedoeld om
contact op te kunnen nemen. Wanneer per e-mail contact wordt opgenomen, ligt hier het
noodzakelijke wettelijke belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonsgegevens die tijdens de verzending worden verwerkt, worden
gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van
onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
4. Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor
ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het
contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval
wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt
wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de feiten in kwestie vervolgens zijn
opgehelderd. De extra gegevens die tijdens de verzendprocedure worden verzameld,
worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
5. Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de
persoonsgegevens te allen tijde te herroepen Als de gebruiker per e-mail contact met

ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken, met
gevolgen voor de toekomst. In een dergelijk geval, kan het gesprek niet worden
voortgezet.
Verzoeken om informatie of om informatie, alsmede intrekking van een eventueel
verleende toestemming, en mogelijke herroeping van de verwerking van uw gegevens,
kunt u per e-mail sturen aan
service@deutsche-leasing.com
of naar het adres dat in het colofon staat vermeld. Wij verzekeren u dat alle
persoonsgegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden verwijderd.

IV a. Nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen
We versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna
"nieuwsbrieven" genoemd) met toestemming van de ontvangers of met wettelijke
toestemming Indien bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet wordt
omschreven, is de toestemming van de gebruiker van doorslaggevend belang. Daarnaast
bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.
Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven, is het over het algemeen genoeg om uw emailadres door te geven. Wij kunnen u echter verzoeken een naam op te geven, zodat wij u
persoonlijk kunne aanspreken in onze nieuwsbrief, of andere informatie, voor zover deze
voor het doel van de nieuwsbrief noodzakelijk is.
Dubbele-opt-in-procedure: Registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in beginsel in een
dubbele-opt-in-procedure Met andere woorden, nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u
een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen Deze bevestiging is
noodzakelijk zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan registreren. De
aanmeldingen voor de nieuwsbrief zullen worden geregistreerd om het registratieproces
overeenkomstig de wettelijke vereisten aan te kunnen tonen. Dit omvat het opslaan van de
het tijdstip van aanmelding en bevestiging evenals het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen
van uw gegevens die door de leverancier van de verzendservice zijn opgeslagen,
geregistreerd.
Verwijderen en beperking van de verwerking: We kunnen de e-mailadressen tot
maximaal drie jaar op basis van onze legitieme belangen opslaan, voordat wij ze
verwijderen, om te kunnen bewijzen dat hiervoor eerder toestemming is verleend. De
verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging van
schuldvorderingen. Een individueel tot het verwijderen is te allen tijde mogelijk, mits
tegelijkertijd wordt bevestigd dat er sprake is van instemming Indien wij verplicht zijn om
herroepingen permanent na te leven, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres
uitsluitend voor dit doel op te slaan in een herroepingslijst (zogenaamde “bloklijst”).
De registratie van de aanmeldingsprocedure is gebaseerd op onze legitieme belangen om te
bewijzen dat deze volgens voorschrift functioneert Voor zover wij een dienstverlener
opdracht geven e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in
een efficiënt en veilig verzendsysteem.
Opmerkingen m.b.t. de rechtsgrondslagen: de nieuwsbrief wordt verzonden op basis van

de toestemming van de ontvangers of, indien geen toestemming is vereist, op basis van
onze legitieme belangen bij direct marketing, indien en voor zover wettelijk toegestaan,
bijvoorbeeld in het geval van reclame voor bestaande klanten. Voor zover wij een
dienstverlener opdracht geven e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme
belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen
om aan te tonen dat het volgens de wet is uitgevoerd.
Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen.
Voorwaarden voor het gebruik van gratis diensten: de toestemming voor het versturen
van mailings kan afhankelijk worden gesteld van het gebruik van gratis diensten (bijv.
toegang tot bepaalde inhoud of deelname aan bepaalde acties). Neem contact met ons op
indien u gebruik wilt maken van de gratis service, zonder u te abonneren op de nieuwsbrief.


Verwerkte gegevenstypen: vaste gegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens
(bijv. e-mail, telefoonnummers), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie,
IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud,
toegangstijden).



Betrokken personen: communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers,
gebruikers van onlinediensten).



Doelen van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post), contractuele
diensten en klantenservice.



Rechtsgrondslagen: goedkeuring (art. 6, lid 1, blz. 1, letter a. van de AVG), legitieme
belangen (artikel 6, lid 1, blz. 1, letter f. van de AVG).



Herroepingsmogelijkheid (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen
tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verdere
ontvangst. Een link om de nieuwsbrief te annuleren staat aan het eind van elke
nieuwsbrief of anders kunt u één van de bovengenoemde contactmogelijkheden
gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners:
HubSpot: e-mail-marketing-platform; serviceverlener: HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor,
Cambridge, Massachusetts 02141, USA; website: https://www.hubspot.de;
privacyverklaring: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V Webanalyse door Google Analytics (Tracking-Tool)
Wij maken op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen bij de analyse,
verbetering en efficiënt gebruik van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) van
de AVG gebruik van Google Analytics, een webanalytische dienst van Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). Google maakt gebruik
van cookies. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van het online
aanbod door de gebruiker wordt in de regel aan een server van Google in de Verenigde
Staten van Amerika overgedragen en daar opgeslagen.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod
door gebruikers te evalueren, om verslagen op te stellen over de activiteiten die binnen dit
online aanbod vallen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met het
gebruik van dit online aanbod en het gebruik van het internet. De verwerkte gegevens

kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem te produceren.
Wij gebruiken Google Analytics alleen met een geactiveerde IP-anonimisering. D.w.z. dat het
IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in
andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn in de overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte, zal worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige
IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden.
Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt opgegeven, wordt niet
samengevoegd met andere Google-gegevens. De gebruikers kunnen de opslag van cookies
verhinderen door hun browser software dienovereenkomstig in te stellen.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en
herroepingsmogelijkheden, vindt u in de privacyverklaring van Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) evenals in de instellingen voor de weergave
van het inschakelen van reclame door Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Links naar externe aanbieders
Indien gekoppeld aan websites van andere aanbieders, is deze verklaring inzake
gegevensbescherming niet van toepassing op hun inhoud. De informatie die de exploitanten
van deze sites kunnen verzamelen, valt buiten de kennis en invloed van de Deutsche
Leasing Group. Informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de respectievelijke
website.

VII Rechten op het gebied van gegevensbescherming
("Gegevensbeschermingsinformatie - omgang met uw
gegevens en rechten - informatie op grond van de artikel 13
en 14 van de basisverordening inzake
gegevensbescherming (AVG))
Naast de website verwerken we persoonlijke gegevens binnen het bereik van onze zakelijke
relatie. Informatie over deze gegevensverwerkingsactiviteiten en uw eisen en rechten op het
gebied van gegevensbescherming, waarvan sommige ook van invloed zijn op de verwerking
van gegevens op onze website, vindt u in onze privacyverklaringen.
Daar zult u informatie over de volgende onderwerpen vinden:
1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik mij wenden?
2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?
3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke
rechtsgrondslag?
a. Om contractuele verplichtingen na te komen (art. 6 lid 1 letter b van de AVG)

b. In het kader van de belangenbehartiging (art. 6 lid 1 letter f van de AVG)
c. Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a van de AVG)
d. Op basis van wettelijke vereisten (art. 6 lid 1 letter c van de AVG)
4. Wie krijgt mijn gegevens?
5. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
6. Worden de gegevens aan een ander land of een internationale organisatie
overgedragen?
7. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?
8. Ben ik op enigerlei manier verplicht tot het beschikbaar stellen van gegevens?
9. In hoeverre is er in uitzonderingsgevallen sprake van een geautomatiseerde
besluitvorming?
10. In hoeverre worden mijn gegevens gebruikt voor het profileren (scoring)?

Functionaris gegevensbescherming
De verantwoordelijke persoon in de zin van de EU-verordening inzake
gegevensbescherming (AVG) is:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG is een bedrijf van de Deutsche Leasing Gruppe
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming als u
vragen hebt over deze privacyverklaring of de bescherming van uw persoonsgegevens. U
bereikt onze functionaris gegevensbescherming op het volgende e-mailadres:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Privacybeleid voor sociale media
Deutsche Leasing exploiteert diverse "sociale media pagina's" om op haar diensten en
service-aanbiedingen te wijzen en een wisselwerking met haar klanten (hierna "gebruikers"
genoemd) te onderhouden.

I. Wie is verantwoordelijk voor de sociale media-websites?
De verantwoordelijke persoon in de zin van de EU-verordening inzake
gegevensbescherming (AVG) is:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG is een bedrijf van de Deutsche Leasing Gruppe
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming als u
vragen hebt over deze privacyverklaring of de bescherming van uw persoonsgegevens. U
bereikt onze functionaris gegevensbescherming op het volgende e-mailadres:
datenschutz@deutsche-leasing.com
Deutsche Leasing, de verantwoordelijke persoon voor deze locatie, heeft overeenkomsten
gesloten met derden die onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de sociale mediasites regelen.

II. Hoe worden uw gegevens verwerkt wanneer u de
pagina's met sociale media bezoekt?
Wanneer u de pagina's met sociale media van Deutsche Leasing bezoekt, verzamelen en
verwerken de sitebeheerders persoonlijke gegevens van u - zelfs als u niet bij de respectieve
netwerken bent aangemeld.
Een deel van de persoonsgegevens die door de sitebeheerders worden verzameld en
verwerkt bij het gebruik van de desbetreffende fanpage, wordt in geaggregeerde vorm aan
Deutsche Leasing ter beschikking gesteld via de zogeheten "Inzichten"
(gebruikersstatistieken). Hiertoe slaat de exploitant van de site een cookie op het apparaat
van de gebruiker op. Cookies zijn kleine informatie-eenheden die op uw apparaat worden
opgeslagen. Op die manier kunnen we deze informatie in een later stadium opnieuw
gebruiken. De cookie die in het kader van de fanpage wordt gebruikt bevat een unieke
gebruikerscode die aan elke gebruiker wordt toegewezen. De cookie blijft twee jaar actief,
tenzij deze wordt verwijderd.
De geproduceerde gebruikersstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan
Deutsche Leasing toegezonden. Deutsche Leasing heeft geen toegang tot de onderliggende
gegevens.

III. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
De gegevens die tijdens het bezoek aan de fanpage zijn verzameld, worden door de
exploitant van de site met name gebruikt voor de verspreiding van geïndividualiseerde
reclame via zijn netwerk. In de respectieve gebruiksvoorwaarden en richtlijnen kunt u
achterhalen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Deutsche Leasing gebruikt de verzamelde informatie om zijn sociale netwerkdienstenaanbod
te optimaliseren, bijvoorbeeld, om inhoud beter aan de behoeften van klanten en gebruikers
aan te passen. Deutsche Leasing zal bijvoorbeeld informatie ontvangen over de inhoud en
toepassingen die de gebruikers bijzonder waardevol vinden, zodat Deutsche Leasing een
relevantere inhoud beschikbaar kan stellen en functies kan ontwikkelen die voor de
gebruikers van belang kunnen zijn.
Op basis van de verzamelde informatie stellen de respectieve netwerken ook demografische
en geografische evaluaties op en stellen deze beschikbaar aan Deutsche Leasing. Deze
informatie wordt door Deutsche Leasing gebruikt om op doelgerichte wijze reclame te maken
zonder onmiddellijk de identiteit van een bezoeker te kennen Als bezoekers sociale mediapagina's op verschillende eindapparaten gebruiken, kan de aankoop en evaluatie ook
apparaat-overkoepelend plaatsvinden, tenminste als het om geregistreerde bezoekers gaat
die zich met hun eigen profiel hebben aangemeld.

IV. Rechtsgrondslag en rechtmatige belangen
Met de verwerking van persoonsgegevens streeft Deutsche Leasing ernaar de gebruikers
van een hedendaags aanbod aan informatie en mogelijkheden voor interactie in sociale
netwerken te voorzien. De verwerking wordt verricht op basis van een beoordeling van de
belangen overeenkomstig artikel6 lid 1 regel 1 letter f van de AVG, die altijd rekening houdt
met uw belangen.

V. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Deutsche Leasing heeft geen invloed op de vraag of LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram,
Kununu of Xing persoonsgegevens doorgeeft aan derden. Deutsche Leasing geeft geen
persoonsgegevens door aan derden.

VI. Uw rechten en verdere informatie
Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten, mits aan de wettelijke voorwaarden is
voldaan:


Recht op toegang, artikel 15 van de AVG



Recht op toestemming, artikel 16 van de AVG



Recht op het verwijderen, artikel 17 van de AVG



Recht op inperking van de verwerking, art 18 van de AVG



Recht op overdraagbaarheid, artikel 20 van de AVG

 Recht op herroeping, artikel 21 van de AVG
Aan de hand van de persoonlijke (reclame) instellingen in de sociale netwerken kunt u
invloed uitoefenen op de mate waarin uw gebruikersgedrag wordt geregistreerd wanneer u
de fanpage bezoekt.

Als u reeds een klant van Deutsche Leasing bent, zullen uw gegevens ook in de context van
uw zakelijke relatie met Deutsche Leasing worden verwerkt. Meer informatie daarover vindt
u in de privacyverklaringen.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Twitter gegevensbescherming
Twitter is een van de grootste nieuwsagentschappen ter wereld, met ongeveer 330 miljoen
actieve gebruikers. Door zich bij Twitter te laten registreren, geeft de gebruiker het bedrijf
automatisch het recht zijn persoonsgegevens te verwerken.
Door zich bij Twitter te laten registreren, zijn de door Twitter verstrekte gegevens
automatisch toegestaan voor de Verenigde Staten (als hoofdkwartier), Ierland (als Europese
nevenvestiging) en elk ander land waar Twitter actief is.
Ongeacht de richtlijnen voor de gegevensbescherming in het land van herkomst. De
persoonsgegevens zoals naam en gebruikersnaam worden voor iedereen zichtbaar
vermeld. Als gebruiker kunt u echter instellen of Twitter uw locatie mag beoordelen en deze
voor reclamedoeleinden mag gebruiken. Reclame-inhoud kan echter niet volledig worden
gedeactiveerd. Als gebruiker moet u actief aangeven dat uw persoonsgegevens niet mogen
worden doorgegeven.
Berichten op Twitter (Tweets) worden beschouwd als openbare communicatie. Dit betekent
dat gepubliceerde meningen door iedereen kunnen worden gekopieerd en hergebruikt
zonder de privacy van de auteur te schenden. Dit is het geval met iedere inhoud die is
gekoppeld aan het bericht. Hiertoe behoren ook foto's, video's of links naar andere websites.
Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy

LinkedIn gegevensbescherming - LinkedIn Tracking en LinkedIn
Insight Tags
Deze website gebruikt LinkedIn Conversion Tracking van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza,
Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). LinkedIn Conversion Tracking is een retargetingen analysetool, dat door LinkedIn Insight Tag wordt ondersteund. De Insight Tag zorgt
ervoor, dat bij het bezoek aan de website een cookie op uw webbrowser wordt geplaatst. De
Insight Tag is in deze website geïntegreerd en maakt de registratie van gegevens zoals uw
IP-adres, het tijdstip waarop de website werd geopend of de registratie van bepaalde
gebeurtenissen (bijv. downloads of het openen van een pagina) mogelijk. Bovendien zult u
speciale en relevante aanbiedingen en aanbevelingen kunnen zien, afhankelijk van de

diensten, de informatie en de aanbiedingen waarover u op onze website informatie heeft
ingewonnen LinkedIn kan daardoor ook statistieken samenstellen met geaggregeerde
gegevens over het gebruik en het bezoek van onze website. De cookie die door Insight Tag
in uw browser wordt opgeslagen zal daar blijven tot het handmatig door u wordt verwijderd of
automatisch wordt verwijderd nadat Insight Tag het laatst werd geladen.
U kunt de opslag van cookies in het algemeen verhinderen door de instellingen van uw
webbrowser aan te passen. Als u een lid LinkedIn bent, klikt u op het veld "Opt-uit op
LinkedIn". Niet-leden klikken op "opt-out". Meer informatie over gegevensbescherming van
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

YouTube gegevensbescherming
We integreren de video's van het YouTube-platform van de provider Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google is gecertificeerd in het kader van
het Privacy-Shield-akkoord en biedt de garantie dat het zal voldoen aan de Europese
wetgeving inzake gegevensbescherming
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt opgegeven, wordt niet
samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies
voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen
ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt, die
verband houden met het gebruik van het online-aanbod en dat Google deze gegevens
verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren op de volgende
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en
herroepingsmogelijkheden, vindt u in de privacyverklaring van Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) evenals in de instellingen voor de weergave
van het inschakelen van reclame door Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Instagram gegevensbescherming
Welke gegevens verzamelt Instagram?
De soorten informatie die Instagram verzamelt, zijn afhankelijk van de manier waarop de
Facebook-producten worden gebruikt. U kunt deze informatie bekijken en verwijderen onder
de Facebook-instellingen of de Instagram-instellingen.
Verzameld worden:


Persoonsgegevens die bij de registratie zijn opgeslagen.



Gegevens over netwerken en verbindingen.



Informatie over het gebruik van de producten. Bijvoorbeeld, inhoud die met interactie
gepaard gaat. Functies en acties die worden uitgevoerd.



Informatie over de verrichte aankopen en transacties.

Uitgebreide informatie vindt u hier:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Xing gegevensbescherming
Xing is een netwerk voor de sociale carrière. De professionele contacten worden hier
onderhouden. Vele persoonlijke gebruikersinformatie in het profiel is publiekelijk zichtbaar,
niet alleen voor alle leden Xing, maar ook voor niet-leden.
In haar privacyverklaring specificeert Xing welke persoonsgegevens worden verzameld en
hoe zij worden verwerkt en gebruikt.
Dit is de informatie die elke gebruiker op het tijdstip van registratie invoert.
Deze omvatten informatie zoals:


Naam



Geboortedatum



Zakelijke



Contactgegevens



Beroepsstatus

 Bedrijf, positie, branche
Daarnaast is er een breed scala aan vrijwillige informatie die gebruikers in hun profiel kunnen
opnemen, bijvoorbeeld over persoonlijke interesses.

Volgens Xing zullen de gegevens uitsluitend worden gebruikt om de diensten voor de
gebruikers mogelijk te maken. Daarnaast maakt Xing in haar basisbeginselen inzake
gegevensbescherming duidelijk dat persoonsgegevens niet aan derden worden
doorgegeven voor reclame- of marketingdoeleinden.
Voor meer informatie over het privacybeleid van Xing vindt u hier:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Delen-functie op sociale media met behulp van de Shariff
Media button
Het c’t-project Shariff vervangt de gebruikelijke Delen-button van de sociale netwerken en
beschermt uw surfgedrag tegen nieuwsgierige blikken. Nochtans is één enkele klik op de
button genoeg om informatie met anderen te delen. Hiervoor hoeft u niets te doen - de
webmaster heeft alles al geregeld.
De gebruikelijke sociale media-buttons verzenden gebruikersgegevens naar Facebook & Co.
bij het openen van elke pagina en geven sociale netwerken nauwkeurige informatie over uw
surfgedrag (User Tracking). Hiervoor hoeft u niet ingelogd of lid van het netwerk te zijn.
Daarentegen maakt een Shariff-button pas dan rechtstreeks contact met het sociale netwerk

en de bezoeker, als de bezoeker actief op de Delen-button klikt.
Zo voorkomt Shariff, dat u bij ieder bezoek aan de site een digitaal spoor achterlaat en
verbetert de gegevensbescherming. Shariff treedt hier op als tussenpersoon: In plaats van
de browser, vraagt de server van de website-exploitant om het aantal Likes te verminderen
tot slechts eens per minuut om het verkeer te beperken. De bezoeker blijft hierbij anoniem.
Voor meer informatie:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

