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Art. 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens en gegevens van het bedrijf
(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van deze app. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) AAT Alber Antriebtechnik GmbH is dienstenaanbieder volgens art. 13 Telemediengesetz (TMG, Duitse telemediawet) en
verantwoordelijke instantie volgens art. 3 al. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op de gegevensbescherming), vgl.
ons impressum.
Art. 2 Recht op informatie en herroeping
(1) U hebt te allen tijde het recht om ons meer informatie te vragen over de gegevens die wij over u opgeslagen hebben en over
hun herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens doorgegeven worden en het doel van deze opslag.
(2) U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens altijd herroepen.
(3) Alle verzoeken met betrekking tot informatie, aanvragen voor inlichtingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens kunt
u via e-mail richten tot info@aat-online.de of tot het in art. 1 al. 2 vermelde adres.
Art. 3 Gegevensbescherming
Wij nemen aangepaste technische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen, vooral ter bescherming van uw
persoonsgerelateerde gegevens tegen risico‘s bij gegevensoverdracht en tegen kennisname door derden. Deze maatregelen worden
telkens aan de actuele stand van de techniek aangepast.
Art. 4 Verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij informatief gebruik
(1) Wij stellen u naast ons onlineaanbod een mobiele app ter beschikking, die u op uw Android en iOS-toestellen kunt downloaden.
Daarbij worden persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, waarover wij u hierna informeren.
(2) Bij het downloaden van de app, bijv. via de Google Play Store, worden de daarvoor noodzakelijke gegevens aan de overeenkomstige App Store overgedragen, in bijzonder uw gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, het tijdstip van
de download en het individuele kencijfer van het apparaat. Wij hebben echter geen invloed op deze gegevensverzameling en wij
zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Wij verwerken de ter beschikking gestelde gegevens, voor zover dit voor het downloaden
van de app op uw smartphone noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens niet opgeslagen.
„(3) Als u de app via onze website downloadt of de app gewoon informatief gebruikt (dus als u de bijzondere functies van de
app niet gebruikt, niet registreert of ons anders geen informatie ter beschikking stelt), verzamelen wij geen persoonsgerelateerde
gegevens, met uitzondering van de gegevens die de in de app geïntegreerde browser doorgeeft, om het gebruik van afzonderlijke
functies van de app mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt. Deze zijn:
• IP-adres
• Datum en tijdstip van de aanvraag
• Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode
• Doorgegeven hoeveelheid data
• Website van waar het verzoek afkomstig is
• Browser
• Besturingssysteem en oppervlak
• Taal en versie van de browsersoftware“
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Art. 5 Verzamelen van uw plaatsgegevens bij gebruik van Google Maps
(1) Ons aanbod omvat ook Google Maps als zogeheten Location Based Service waarmee wij u speciale aanbiedingen doen die
op uw desbetreffende locatie afgestemd zijn. Om u deze functies te kunnen aanbieden, bepalen wij uw plaatsgegevens door
middel van GPS en uw IP-adres in geanonimiseerde vorm, als u dit toelaat. U kunt deze functie in de instellingen van de app of
uw besturingssysteem altijd toelaten of herroepen door in de instellingen van Google Maps ‚Privacy & gegevensbescherming‘ en
dan ‚Standaardinstellingen‘ op te roepen. Uw locatie wordt uitsluitend doorgegeven, als u bij gebruik van de app functies gebruikt,
die wij u alleen bij kennis van uw locatie kunnen aanbieden.
(2) Uw desbetreffende locatiedatum wordt uitsluitend bij de functie voor het zoeken van een verkoper gebruikt, om deze aan
Google Maps door te geven. Zo kunt u in de app verkopers in uw buurt laten tonen die onze producten aanbieden. Voor de verdere
verwerking van de locatiedatum door Google Maps is alleen Google verantwoordelijk. Bij vragen over gegevensbescherming kunt
u contact opnemen met: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.
com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Art. 6 Vermelding van uw contactgegevens
U kunt in de app ook uw naam, adres en andere contactgegevens ingeven. Dit dient voor een persoonlijke contactlegging met
ons, die u onder ‚Service‘ kunt oproepen. Uw gegevens worden uitsluitend in de app opgeslagen en voor geen andere doeleinden
gebruikt. Als u via e-mail contact met ons opneemt, slaan wij uw e-mailadres op ter beantwoording van deze vragen.

