Privacy
Privacyverklaring
Privacy bij Gigaset Communications GmbH
Bij Gigaset Communications GmbH, gevestigd aan de Frankenstraße 2 in 46395 Bocholt,
hierna te noemen: ‘Gigaset’, vinden we de bescherming van persoonsgegevens heel
belangrijk. Daarom zorgen we bij al onze bedrijfsactiviteiten ervoor dat de toepasselijke
wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de
gegevensbeveiliging worden nageleefd. In deze privacyverklaring lichten we toe welke
gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en aan wie we deze gegevens
verzenden (voor zover van toepassing).
Persoonsgegevens
Bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen op onze servers om onze kosteloze
servicesoftware Gigaset QuickSync aan u te kunnen aanbieden. Wanneer bepaalde gegevens
niet beschikbaar worden gesteld, kan de updateservice niet worden uitgevoerd. Bij gebruik
van Gigaset QuickSync slaan we op onze servers logbestanden met toegangsgegevens op,
zoals de naam van het verzonden bestand, de datum en het tijdstip van de verbinding, de
hoeveelheid verzonden gegevens en de serviceprovider, het type en de instellingen van uw
browser, het gebruikte besturingssysteem en de toegangsstatus (bestandsoverdracht,
bestand niet gevonden enz.) alsmede uw IP‐adres. Deze gegevens worden slechts verwerkt
om een storingsvrij gebruik van de dataverbinding mogelijk te maken; we kunnen uit deze
gegevens in het geheel geen conclusies trekken omtrent uw persoon. Met Gigaset QuickSync
verzamelen we geen persoonsgegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers of
e‐mailadressen, tenzij deze nodig zijn bij de nakoming van een overeenkomst, deze door u
vrijwillig aan ons ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld bij registratie, instelling van
een gebruikersaccount of deelname aan een enquête) of het in het kader van de
toepasselijke privacybepalingen is toegestaan deze te verzamelen.
Afgezien van de aanbieders van de technische dataverbinding (bijvoorbeeld providers,
netwerkaanbieders) hebben geen derde aanbieders van buiten de ondernemingen van
Gigaset toegang tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden slechts aan derde
aanbieders verstrekt indien dit nodig is voor de nakoming van overeenkomsten of voor de
facturering en u toestemming hebt verleend om uw gegevens te verstrekken.
Uw gegevens worden bij Gigaset opgeslagen zolang dit nodig is om de door u gevraagde
diensten te kunnen verlenen.
Doel
In het kader van het gebruik van Gigaset QuickSync maken we doorgaans gebruik van
persoonsgegevens om een verbinding tussen uw apparaat en onze servers tot stand te
brengen. Hierdoor wordt de overdracht van gegevens voor software‐updates mogelijk.
Daarnaast behouden we ons het recht voor uw IP‐adres in geaggregeerde lijsten op te slaan
en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld voor de verzending van
interessante aanbiedingen en productinformatie door middel van berichten in QuickSync). U

kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor
deze doeleinden door ons een bericht te sturen (zie onder voor de contactgegevens).
Gebruik voor het beoogde doel
De door u online beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door Gigaset slechts
verzameld, verwerkt en gebruikt om met u te communiceren, tenzij het nodig is deze
gegevens voor een van de volgende doeleinden te verzamelen, te verwerken of te
gebruiken:
 voor andere doeleinden die direct verband houden met het eigenlijke doel waarvoor
de persoonsgegevens zijn verzameld;
 om een overeenkomst met u voor te bereiden, uit te onderhandelen en na te komen;
 in verband met wettelijke verplichtingen of voorschriften van autoriteiten of
rechterlijke instanties;
 om wettelijke aanspraken te motiveren of te handhaven of rechtsvorderingen tegen
ons af te wenden;
 om misbruik of andere onrechtmatige activiteiten (bijvoorbeeld geplande aanvallen
op IT‐systemen) te voorkomen en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
Respectering van rechten
Gigaset respecteert de rechten van klanten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens. Hieronder vallen het recht van inzage, het recht op rectificatie van
onjuiste persoonsgegevens en het recht op verwijdering van persoonsgegevens (tenzij dit in
strijd is met overheidsvoorschriften of gerechtvaardigde aanspraken).
Beveiliging
Gigaset neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering of
wijziging alsmede tegen verlies, onbevoegde verstrekking en onbevoegde toegang.
Vragen en opmerkingen
Gigaset zal gevolg geven aan alle gerechtvaardigde aanvragen met betrekking tot de inzage
en, voor zover van toepassing, de correctie, aanvulling of verwijdering van
persoonsgegevens. Indien u verdere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring
hebt (bijvoorbeeld over de inzage en actualisering van uw persoonsgegevens), kunt u zich
wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming (data‐protection@gigaset.com). In
verband met verdere ontwikkelingen met betrekking tot het internet zullen we onze
privacyverklaring voortdurend aanpassen. Hiermee verband houdende wijzigingen zullen
tijdig op deze site worden bekendgemaakt. Het is daarom aan te bevelen deze site
regelmatig te bezoeken om altijd bekend te zijn met de actuele versie van de
privacyverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring indien nodig aan te passen aan de
toepasselijke privacybepalingen. De actuele versie dateert van mei 2018.

