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Aanvullende informatie over gegevensbescherming volgens 

art. 13 DSGVO 
 Na  

Voor klanten en eindklanten (ook voor beursstandplaatsen) 

Waar wij uw gegevens voor gebruiken 

Opslag en verwerking van zakelijke contactgegevens voor het uitvoeren van opdrachten, het ter beschikking 
stellen van informatie over producten en diensten van het TRUMPF Concern (reclame). Daarbij kan de 
reclame per post alsook elektronisch voor het rechtmatige belang van de verantwoordelijke in op de 
consument gerichte reclame plaatsvinden. Voor zover het contact van een beurs stamt, wensen de 
betrokkenen een contactlegging voor bovengenoemde doeleinden. Verder kunnen de gegevens voor 
telefoongesprekken inzake tevredenheidsenquetes worden gebruikt. 

Er vindt een opslag en verwerking van zakelijke contactgegevens plaats ter voorbereiding en afwikkeling van 
opdrachten voor producten van het TRUMPF concern (art. 6 paragraaf 1 (b) DSGVO), alsmede om aan de 
wettelijke eisen te voldoen (art. 6 paragraaf 1 (c) DSGVO). Bovendien worden gegevens voor 
reclamedoeleinden (bijv. voor e-mails, telefoontjes en printmaterialen) gebruikt (art. 6 paragraaf 1 (f) 
DSGVO). 

Doorgeven van gegevens 

De gegevens van de betrokkenen worden beschikbaar gesteld aan IT-serviceverleners in het kader van het 
onderhoud, andere ondernemingen binnen en buiten het TRUMPF concern, waaraan de verantwoordelijke 
deelneemt, voor reclamedoeleinden of marketingserviceverleners voor ondersteunende diensten. Voor zover 
het doorgeven van de gegevens aan andere TRUMPF-ondernemingen of dealers noodzakelijk is voor het 
beantwoorden van aanvragen of begeleiding, wordt dit ondernomen. 

Een overdracht van de gegevens in landen buiten de EU geschiedt wanneer ondernemingen waaraan de 
verantwoordelijke deelneemt, tot de IT-systemen met de gegevens van de betrokkenen uit landen buite3n de 
EU toegang hebben en deze zo nodig voor reclamedoeleinden verwerken, alsmede in het kader van de 
beschikbaarstelling. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens 

De gegevens van de betrokkenen worden, indien er geen contract tot stand komt, zolang opgeslagen als 
een wederzijds belang in een zakenrelatie duidelijk is. Dit is in de regel niet meer het geval na afloop van vijf 
jaar. 

Speciale informatie omtrent digitale beurzen 

Bij het gebruik van het digitale beursplatform worden gegevens verzameld in logbestanden, downloads en 
formulieren. Wij verwerken informatie omtrent uw activiteiten op het digitale beursterrein en omtrent uw 
interesse in bepaalde technologieën, producten en diensten, in het kader van ons rechtmatige belang voor 
reclamedoeleinden (bijv. voor e-mails, telefoongesprekken en printmateriaal (Art. 6 sec. 1 (f) GDPR). 

 


