Algemene privacyverklaring van de KSB ondernemingsgroep
Voor toepassing van de basisregeling voor gegevensbescherming is verantwoordelijk:
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Duitsland
Tel.: +49 6233 86-0
E-mail: info@ksb.com
Website: www.ksb.com/ksb-de/
De KSB SE & Co. KGaA en haar bedrijvengroep (KSB ondernemingsgroep) zijn wereldwijd
een van de toonaangevende leveranciers van pompen, armaturen en aanverwante diensten.
KSB SE & Co. KGaA is tevens verantwoordelijk voor de vertegenwoordigingen van andere
eenheden van haar ondernemingsgroep op internet, zoals KSB Service GmbH, DynamikPumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstung GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, PMSBERCHEM GmbH en Uder Elektronichanik GmbH.
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Deze algemene kennisgeving inzake gegevensbescherming kan worden doorverwezen door
entiteiten van de KSB ondernemingsgroep. In dat geval blijft de verantwoordelijke de onderneming die naar deze aanwijzing heeft verwezen (hierna "KSB" genoemd).
De contactgegevens van de toezichthouder gegevensbescherming voor alle entiteiten van
de KSB-ondernemingsgroep die gebruikmaken van deze algemene kennisgeving inzake gegevensbescherming zijn:
toezichthouder gegevensbescherming van de KSB groep
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Duitsland
E-mail: datenschutz@ksb.com
Deze mededeling vormt algemene informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van KSB in het kader van haar activiteiten. Deze kennisgeving bevat ook de
voorwaarden voor het gebruik van de websites van KSB.
Naast deze informatie kunnen KSB en individuele ondernemingen van de KSB ondernemingsgroep voor specifieke verwerkingshandelingen aanvullende gegevens verstrekken, met
inbegrip van informatie over de verwerking, verwerkingdoeleinden, de betreffende categorieën gegevens, de ontvangers van deze gegevens, de rechtsgrondslag van de verwerking
en de opslagperiode ter beschikking stellen.
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Deel 1: Verwerking van persoonsgegevens bij KSB
Als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten van KSB (marketing, distributie, consultancy, levering, onderhoud en reparatie van producten en diensten van KSB) worden - naast de verwerkingsactiviteiten als bedoeld in deel 2 van de Algemene kennisgeving inzake gegevensbescherming - persoonsgegevens met betrekking tot zakenpartners, contactpersonen van zakenpartners en andere belanghebbenden (waaronder aanvragers), met name per e-mail, per
post, per fax, alsmede telefoon- en privégesprekken opgevraagd. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven door zakelijke partners, zoals verkoop- en servicepartners van
KSB.
1.
Gegevens
De volgende categorieën gegevens kunnen worden verzameld en ontvangen:
 Naam, voornaam,
 Werk- of opdrachtgever, firma,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon, fax,
 Interesse in bepaalde producten en diensten van KVP (selectie),
 Orders, orderafhandeling,
 Financiële informatie, met name rekeninggegevens; en
 Sollicitatiedossies.
De KSB verwerkt geen specifieke categorieën gegevens; zorg ervoor dat u de KSB geen gevoelige gegevens verstrekt.
Verder is het aanbod van KSB alleen gericht op personen ouder dan 18 jaar.
Het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het sluiten van
een overeenkomst en kan wettelijk of contractueel verplicht zijn. Indien deze gegevens niet
geheel of gedeeltelijk beschikbaar worden gesteld, kan het mogelijk zijn dat een contract niet
kan worden gesloten of dat een contract niet kan worden uitgevoerd.
2.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de KSB verwerkt. KSB zet opdrachtverwerkers in. Dit
kunnen ondernemingen van de KSB-groep zijn, evenals derden in de Europese Economi-
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sche ruimte. Over het algemeen vindt er geen overdracht naar ontvangers buiten de Europese Economische ruimte plaats (zie voor uitzonderingen de richtlijnen voor speciale verwerkingen in Deel 2).
3.
Verwerkingsdoel
De KSB verwerkt de verzamelde of aan haar doorgegeven gegevens om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren, met name het opstellen en uitvoeren van bedrijfsverklaringen en bedrijfscommunicatie, met inbegrip van direct marketing.
4.
Wettelijke grondslag
Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6,
alinea 1 punt a van de de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (“DS GVO”)
de wettelijke grondslag hiervoor. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op
het verkrijgen of uitvoeren van een contract met een betrokkene, vormt art. 6 alinea letter 1
punt b DS-GVO de wettelijke grondslag. Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen van KSB (zoals bewaarplicht), is de wettelijke grondslag
artikel 6, alinea 1, punt c DS-GVO. Voorts worden persoonsgegevens voor de behartiging
van legitieme belangen van KSB en derden conform art. 6 alinea 1 punt f DS-GVO verwerkt.
Legitieme belangen zijn de functionaliteit van het IT-systeem van KSB, de marketing van de
producten en diensten van KSB en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten.
5.
Procedure voor toestemming en intrekking
U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de
toestemming is uitgevoerd tot de intrekking of op grond van andere gronden van toestemming. De intrekking moet worden gericht aan: info@ksb.com.
6.
Procedure in geval van rechtmatig belang en verzet
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op
grond van legitieme belangen van KSB of derden. Tenzij uw bezwaar uitsluitend gericht is
tegen directe reclame door KSB, moet u rechtvaardigen dat u zich in een bijzondere situatie
bevindt die de verwerking van uw persoonsgegevens uit legitieme belangen voor u onredelijk
maakt. De intrekking moet worden gericht aan: info@ksb.com.
7.
Opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokken personen worden gewist of geblokkeerd, zodat het
doel van de verwerking of opslag vervalt. De persoonsgegevens kunnen bovendien slechts
en zolang worden opgeslagen, indien zulks door de Europese of nationale wetgever in naar
verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht die van toepassing zijn
op KSB, geregeld is.
8.
Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering
Zij zijn niet onderworpen aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering.
9.
Rechten van de Europese Unie op het gebied van gegevensbescherming
U hebt het recht jegens KSB om toegang te krijgen tot de betreffende persoonsgegevens en
de verwerking van dergelijke gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken. Aanspraken
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moet wordne gericht aan: info@ksb.com. Daarnaast kunt u gebruik maken van het recht van
beroep bij een toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie.
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Deel 2: Speciale verwerkingssituaties
Daartoe zijn de in deel 1 vermelde gegevens eveneens van toepassing.
I.
Beschikbaarstelling van KSB-websites en gebruik van cookies
Telkens wanneer een gebruiker een website van de KSB opent en telkens wanneer een bestand van onze website wordt opgehaald, registreren de IT-systemen geautomatiseerd gegevens en informatie van het aanroepende medium en slaan deze op in een logbestand op de
respectieve server van de KSB. Op KSB-websites worden cookies geplaatst. Cookies zijn
bestanden die worden opgeslagen op het medium dat door de gebruiker wordt gebruikt.
Wanneer een website van KSB wordt bezocht, kan er een cookie op het medium van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken het eenduidig identificeren van het mediums
mogelijk wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
1.
Verwerkingsdoel
De gegevens die in logbestanden zijn opgeslagen, worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. KSB gebruikt cookies die essentieel zijn voor de basisfuncties van de
website. KSB gebruikt functionele cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken en
om de geselecteerde inhoud na het wijzigen van de website weer beschikbaar te maken.
KSB gebruikt ook cookies om het gedrag van gebruikers op haar websites te analyseren. De
gegevens van de logbestanden en de cookies worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.
Het gebruik van deze cookies is in ons legitiem belang om u een functionele website te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken we functionele cookies en trackingtools om het gebruik
van onze website te optimaliseren en voor reclamedoeleinden. We gebruiken deze cookies
alleen als u ons uw toestemming geeft door op deze banner op "Instellingen opslaan" te klikken. Door op "Instellingen" te klikken, kunt u de gebruikte cookies zelf beheren of het gebruik
ervan volledig voorkomen.
2.
Gegevens
De volgende daten kunnen hierbij worden opgevraagd:
 informatie over de gebruikte browser (type/versie) en het besturingssysteem van de
gebruiker,
 de internetprovider van de gebruiker;
 het IP-adres van de gebruiker,
 websites van waaruit het systeem van de gebruiker contact maakt met de website
van KSB (koppeling van oorsprong),
 websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via KSB-websites
(vervolgkoppelingen),
 gebruik van websitefuncties, ingevoerde zoektermen en de frequentie van paginaweergaven,
 datum en tijd van websitebezoek,
 benaming van opgevraagde bestanden,
 de hoeveelheid verzonden gegevens en
 de gebruiksstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, etc.)
3.
Ontvanger van gegevens
KSB maakt gebruik van andere ondernemingen van de KSB-groep in de Europese Economische Ruimte en van derden voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de
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levering van websites als verwerkers. Webanalyse en conversietracking worden geleverd
door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Facebook Inc., 1
Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Episerver Inc., 542A Amherst Street, Nashua, NH
03063 en LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085 in de VS.
KSB maakt ook gebruik van de marketingservice van Marketo EMEA Ltd., 4-6 Riverwalk
Drive, Dublin, Ierland voor webanalyse, reclame en weergave van gepersonaliseerde informatie. Marketo EMEA Ltd. verzendt de gegenereerde informatie over het gebruik van de
website door de gebruiker naar de Marketo-server in Amsterdam. Het kan echter niet worden
uitgesloten dat gegevens naar de VS worden verzonden. Er wordt informatie verzameld via
de website, bijv. via cookies wanneer u zich registreert voor een webinar, contact met ons
opneemt, u abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, content downloadt (bijv. whitepapers) of u
registreert om onze shop te gebruiken. Marketo verzamelt informatie, zoals uw locatie of uw
favoriete communicatiemiddel, als u deze vrijwillig verstrekt. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met persoonsgegevens, worden u of andere gebruikers van de website niet persoonlijk geïdentificeerd.
KSB maakt ook gebruik van sociale media plugins van sociale netwerkexploitanten (geprefabriceerde links naar het betreffende netwerk), die gedeactiveerd blijven en geen gegevens
overdragen aan derden. Alleen wanneer de bijbehorende knoppen geactiveerd zijn (eerste
klik), worden de gegevens doorgestuurd naar deze exploitanten. Met een tweede klik worden
er pas aanbevelingen verzonden. De exploitanten zijn Google Inc., (zie adres boven) en
Facebook Inc., (zie adres boven), resp. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 in Ierland en Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco,
CA 94103 in de VS. U kunt het verzamelen en overdragen van gegevens in het kader van
social media plugins voorkomen, door niet op de bijbehorende knoppen te klikken. U kunt
voorkomen dat uw gegevens verder worden verzameld en overgedragen door Google. Hiervoor biedt Google Inc. de volgende informatie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ook bij Facebook kunt u bezwaar maken tegen de Facebook-pixel en het gebruik
van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. U kunt de diensten van Facebook Inc. volgen op https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Gegevens kunnen worden verzonden naar servers in de VS en daar worden verwerkt. Voor
de VS ontbreekt een beschikking van de Europese Commissie inzake toereikendheid in de
zin van art. 45 alinea 1 DS-GVO. Google Inc., Facebook Inc., Episerver Inc., LinkedIn Corporation, Marketo EMEA Ltd. en Twitter Inc. (adressen hierboven) gebruiken standaardcontractbepalingen van de EU, zodat een verzending kan plaatsvinden in overeenstemming met
artikel 46, alinea 2, punt c) AVG (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2297 van de Europese Commissie van 16 december 2016 ). KSB gaat ervan uit dat de persoonsgegevens die bij KSB
worden verwerkt, geen informatie van welke aard dan ook vormen waartoe Amerikaanse autoriteiten toegang hebben of verlangen. Naar het oordeel van KSB is er dus geen risico op
ongepaste toegang in de zin van het Schrems Ii-besluit-besluit van het Hof van Justitie.
Stuur voor meer informatie een mailtje naar info@ksb.com.
4.
Ontvangst van persoonsgegevens door KSB
KSB ontvangt persoonsgegevens van Google Inc., Facebook Inc., Episerver Inc., LinkedIn
Corporation en Twitter Inc. alsmede van andere bronnen om de klantervaring te verbeteren
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en u relevante aanbiedingen van goederen en diensten en marketinginformatie te kunnen
bieden, zoals openbare databases.
5.
Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor tijdelijke opslag van de gegevens dient voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de basisfuncties van de website, artikel 6, alinea 1, punt f) DSGVO.

De tijdelijke opslag van de gegevens door het systeem is noodzakelijk om de presentatie
van de website en de overdracht van opgehaalde bestanden naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Het doel van de cookies is het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen; sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Functionele en andere cookies en andere functies, in
het bijzonder die voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod, die ook de overdracht van persoonlijke gegevens aan derden vereisen buiten een orderverwerkingsrelatie, vinden plaats na het verkrijgen van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea 1 punt a DS-GVO, bijvoorbeeld via de KSB-cookiebanner. KSB ontvangt alleen persoonsgegevens als u de overdragende verantwoordelijke daarvoor toestemming heeft gegeven, de overdracht gebaseerd is op een contract tussen u en de overdragende verantwoordelijke of KSB, of als er legitieme belangen bestaan bij het ontvangen van
de gegevens (art. 6 alinea 1 punt a, b en f DS-GVO).
6.
Opslagduur van logbestanden
De gegevens voor de presentatie van de website worden aan het einde van de betreffende
sessie verwijderd. Logbestanden worden uiterlijk na 38 maanden, na het verstrijken van de
wettelijke bewaarplichten, verwijderd.
7.
Vermijden / wissen van cookies
Door de internetbrowser of Flash Player in te stellen, kan de overdracht van cookies worden
gedeactiveerd of beperkt. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde door de gebruiker
worden gewist. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kunt u wellicht niet langer profiteren
van de volledige functionaliteit van de KSB website.
8.
Links naar andere websites
Het online aanbod bevat links naar andere websites (bijv.: Social media plugins) KSB heeft
geen invloed op de inhoud van websites van derden. KSB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en is niet eigenaar van de inhoud van content van derden die via links kan worden
benaderd. De respectieve aanbieder of beheerder van de websites is altijd verantwoordelijk
voor de content van de gekoppelde pagina's. Indien inbreuken op wet- en regelgeving bekend worden, zal KSB deze links onmiddellijk verwijderen. Stuur ons dan een mailtje op
info@ksb.com.
II.
Newsletter
De website van de KSB biedt u de mogelijkheid u te abonneren op een gratis nieuwsbrief.
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1.
Verwerkingsdoel
KSB gebruikt deze nieuwsbrief voor informatie over haar producten (pompen, armaturen en
bijbehorende diensten), evenals haar ondernemingsgroep (bedrijfsnieuws) en haar verkoopen servicepartners (verkoop- en serviceinformatie). Verder worden de nieuwsbrief en het gebruik ervan geëvalueerd, inclusief de optimalisatie of verbetering van het ontwerp en de verzending door KSB en hun opdrachtverwerkers.
2.
Gegevens
Hierbij worden tijdens de aanmelding bij de newsletter met name de gegevens uit het invoerscherm naar ons verstuurd.
 Naam, voornaam,
 Werk- of opdrachtgever, firma,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon, fax, social mediacontact
 Interesse in bepaalde producten en diensten van KVP (selectie),
 IP-adres van de computer waarop de website wordt bezocht alsmede
 Datum en tijd van de aanmelding en
 Opening en aantal verzoeken voor de nieuwsbrief, alsmede de respectieve tijden, IPadres op het moment van het openen van de nieuwsbrief. Bij het ophalen van informatie (links) van de nieuwsbrief, tijdstip van de opening van de nieuwsbrief resp. informatie over de gebruikte browser (type/versie) en het besturingssysteem van de gebruiker.
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de KSB SE & Co. KGaA verwerkt. KSB maakt gebruik
van KSB-bedrijven en derden in de Europese Economische ruimte als opdrachtverwerkers.
De nieuwsbrief wordt verzonden via Marketo EMEA Ltd., 4-6 Riverwalk Drive, Dublin, Ierland, Episerver Inc., 542 Amherst Ave, Nashua, New Hampshire 03063, VS, Apsis International AB, Starmgatan
11, S-21120 Malmö, Zweden, Mark-i, Tramplein 8,1441 GP Purmerend, KvK 37148290, Nederland of
MailChimp, een platform voor het bezorgen van nieuwsbrieven van Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Hiertoe worden persoonsgegevens doorgestuurd en verwerkt op servers in de VS. Voor de VS ontbreekt een beschikking van de Europese Commissie inzake toereikendheid in de zin van art. 45 alinea 1 DS-GVO. Episerver
Inc. en Rocket Science Group, LLC gebruiken standaard contractbepalingen van de EU, zodat een overdracht kan plaatsvinden in overeenstemming met artikel 46, alinea 2, punt c)
AVG (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2297 van de Europese Commissie van 16 december
2016). Stuur voor meer informatie een mailtje naar info@ksb.com.
4.
Wettelijke grondslag
Door de aanmelding voor de nieuwsbrief te laten vrijgeven, stemmen zij in met de verwerking
van hun persoonsgegevens die via het invoerscherm worden ingevoerd. Wettelijke grondslag
voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 punt a DS-GVO. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven op elk moment intrekken. U vindt een link aan het eind van elke nieuwsbrief. Bovendien kunt u uw toestemming via een mailtje aan newsletter@ksb.com herroepen. Door herroeping van uw toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming
tot aan het moment van herroeping uitgevoerde verwerking onverminderd van kracht. U kunt
geen nieuwsbrieven ontvangen zonder effectieve toestemming. Ook na ontvangst van een
intrekking kan KSB de persoonsgegevens op grond van wettelijke opslagverplichtingen volgens art. 6 alinea 1 letter c DS-GVO alsmede de legitieme belangen van KSB en derden
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conform art. 6 alinea 1 punt f DS-GVO nog steeds verwerken. Legitieme belangen zijn de
functionaliteit en technische verbetering van het IT-systeem van KSB alsmede optimalisatie
van de direct marketing van KSB alsmede de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke
contacten.
5.
Opslagduur
De gegevens worden onmiddellijk na intrekking of beëindiging van de nieuwsbrief verwijderd.
III.
Registratie
KSB biedt op haar website de mogelijkheid om zich te registreren met persoonsgegevens.
Dit geldt ook voor het abonneren op nieuwsbrieven van KSB (zie ook de informatie over
nieuwsbrieven in hoofdstuk II, paragraaf 2).
1.
Verwerkingsdoel
KSB gebruikt haar registratie als basis voor elektronische zakelijke communicatie met hen en
de verzending van nieuwsbrieven van KSB.
2.
Gegevens
Tijdens de registratie worden de volgende gegevens verzameld, met name uit het invoerscherm:
 Naam, voornaam,
 Werk- of opdrachtgever, firma,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon, fax, social mediacontact
 Interesse in bepaalde producten en diensten van KVP (selectie),
 IP-adres van de computer waarop de website wordt bezocht alsmede
 Datum en tijd van de aanmelding
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door KSB SE & Co. KGaA verwerkt. KSB maakt gebruik van
KSB-bedrijven in de Europese Economische ruimte als opdrachtverwerkers. Deze worden
niet aan derden buiten de ondernemingsgroep doorgegeven. Er vindt geen verzending plaats
naar ontvangers buiten de Europese Economische ruimte.
4.
Wettelijke grondslag
Door hun registratie stemmen zij in met de verwerking van hun persoonsgegevens die via
het invoerscherm worden ingevoerd. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 alinea 1 punt a DS-GVO. U kunt uw toestemming voor de verwerking van
uw persoonsgegevens voor de zakelijke communicatie en/of het verzenden van nieuwsbrieven op elk moment intrekken. U vindt een link aan het eind van elke nieuwsbrief. Bovendien
kunt u uw toestemming via een mailtje aan newsletter@ksb.com herroepen. Daarbij kunnen
zij bepalen of zij hun toestemming voor verdere zakelijke communicatie of voor het ontvangen van de nieuwsbrief willen intrekken. Door herroeping van uw toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan het moment van herroeping uitgevoerde verwerking onverminderd van kracht. U kunt niet deelnemen aan elektronische bedrijfscommunicatie of nieuwsbrieven ontvangen zonder effectieve toestemming. Ook na ontvangst van een intrekking kan KSB de persoonsgegevens op grond van wettelijke opslagverplichtingen volgens art. 6 alinea 1 letter c DS-GVO alsmede de legitieme belangen van KSB
en derden conform art. 6 alinea 1 punt f DS-GVO nog steeds verwerken. Legitieme belangen
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zijn de functionaliteit van het IT-systeem van KSB, alsmede de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten.
5.
Opslagduur
De gegevens worden onmiddellijk na intrekking of beëindiging van de nieuwsbrief verwijderd,
anders zodra het doel van de verwerking of opslag vervalt. De persoonsgegevens kunnen
bovendien slechts en zolang worden opgeslagen, indien zulks door de Europese of nationale
wetgever in naar verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht die van
toepassing zijn op KSB, geregeld is.

IV.
KSB Web-Shop
KSB heeft een webshop voor de directe distributie van haar eigen producten en diensten (zie
ook de informatie op KSB websites en het gebruik van cookies in hoofdstuk I, paragraaf 2).
1.
Verwerkingsdoel
KSB gebruikt haar webshop en de bijbehorende websites voor de distributie van producten
en diensten. Daarnaast wordt de ontwikkeling en optimalisatie van het ontwerp van de webshop uitgevoerd, inclusief direct marketing en de bijbehorende gegevensanalyse, alsmede
de verbetering van de door KSB aangeboden producten en diensten.
2.
Gegevens
Naast de gegevenscategorieën die voor de exploitatie van de KSB-websites worden gebruikt
(zie hoofdstuk 2, paragraaf I, punt 2), mogen de volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:
 Naam, voornaam,
 Werk- of opdrachtgever, firma,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon, fax,
 Interesse in bepaalde producten en diensten van KVP (selectie),
 Orders, orderafhandeling en
 financiële informatie, met name rekeninggegevens
Het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het sluiten van
een overeenkomst en kan wettelijk of contractueel verplicht zijn. Indien deze gegevens niet
geheel of gedeeltelijk beschikbaar worden gesteld, kan het mogelijk zijn dat een contract niet
kan worden gesloten of dat een contract niet kan worden uitgevoerd.
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door KSB SE & Co. KGaA verwerkt. KSB maakt gebruik van
orderverwerkers (zie ook de details over de KSB websites en het gebruik van cookies in deel
2 alinea I punt 3). Dit kunnen ondernemingen van de KSB-groep zijn, evenals derden in de
Europese Economische ruimte.
4.
Wettelijke grondslag
Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6,
alinea 1 punt a DS-GVO de wettelijke grondslag hiervoor. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het verkrijgen of uitvoeren van een contract met een betrokkene,
vormt art. 6 alinea letter 1 punt b DS-GVO de wettelijke grondslag. Wanneer verwerking
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noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen van KSB (zoals garantieplicht), is de wettelijke grondslag artikel 6, alinea 1, punt c DS-GVO. Voorts worden persoonsgegevens voor de behartiging van legitieme belangen van KSB en derden conform art.
6 alinea 1 punt f DS-GVO verwerkt. Legitieme belangen zijn het verlenen van garantie- en
reparatiediensten, alsmede de ontwikkeling van producten, de marketing van producten en
diensten van KSB en de juridische documentatie van zakelijke contacten (zie ook de informatie op KSB-websites en het gebruik van cookies in deel 2, alinea I, punt 4).
5.
Procedure voor toestemming en intrekking
U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de
toestemming is uitgevoerd tot de intrekking of op grond van andere gronden van toestemming. De intrekking moet worden gericht aan: info@ksb.com.

V.
KSB toepassingen (KSB apps)
KSB ontwikkelt toepassingen voor de diagnose en besturing van KSB producten. KSB producten kunnen worden bekeken en bediend door apparaten met iPhone, Android en Windows besturingssystemen. Machinegegevens kunnen worden gecombineerd met persoonsgegevens.
1.
Verwerkingsdoel
KSB verwerkt de gegevens die via of naar KSB apps worden verzameld voor diagnose, controle en verdere ontwikkeling van zijn producten.
Bovendien gebruikt KSB de gegevens voor advies en informatie van de betreffende klant.
2.
Gegevens
De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt:
 Naam, voornaam,
 Werk- of opdrachtgever, firma,
 Contactgegevens (bijv. adres, e-mailadres, telefoon, fax, social mediacontact),
 Technische informatie over de smartphone, tablet of ander technisch apparaat die
wordt verzonden wanneer u de app gebruikt (bijv. IP-adres of Android IP, GPS-gegevens, besturings- en/of browsergegevens, apparaat-ID's),
 via de app geregistreerde parameters (zoals machinegegevens, instellingen, bedrijfsinformatie, diagnose-informatie) en
 inloggegevens van de app.
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door KSB SE & Co. KGaA verwerkt. KSB zet opdrachtverwerkers in. Dit kunnen ondernemingen van de KSB-groep zijn, evenals derden in de Europese Economische ruimte. De overdracht van gegevens via het betreffende gebruikte apparaat is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de exploitant van het telecommunicatienetwerk en andere aanbieders voor gegevenscommunicatie (bijvoorbeeld WLAN-exploitanten). Let op het privacybeleid van deze bedrijven.
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4.
Wettelijke grondslag
Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6,
alinea 1 punt a DS-GVO de wettelijke grondslag hiervoor. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het verkrijgen of uitvoeren van een contract met een betrokkene,
vormt art. 6 alinea letter 1 punt b DS-GVO de wettelijke grondslag. Wanneer verwerking
noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen van KSB (zoals garantieplicht), is de wettelijke grondslag artikel 6, alinea 1, punt c DS-GVO. Voorts worden persoonsgegevens voor de behartiging van legitieme belangen van KSB en derden conform art.
6 alinea 1 punt f DS-GVO verwerkt. Legitieme belangen zijn het leveren van garantie- en reparatiediensten, alsmede de ontwikkeling van producten, de marketing van producten en
diensten van KSB en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten.
5.
Procedure voor toestemming en intrekking
U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de
toestemming is uitgevoerd tot de intrekking of op grond van andere gronden van toestemming. De intrekking moet worden gericht aan: info@ksb.com.

VI.
Beheer van sollicitanten
KSB verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten voor functies bij KSB.
1.
Verwerkingsdoel
In het kader van sollicitaties en voor een motivatie voor het aangaan van een arbeidsrelatie
worden persoonsgegevens en, indien nodig, bijzondere categorieën persoonsgegevens (gevoelige gegevens) door KSB verzameld en verwerkt.
2.
Gegevens
De volgende categorieën gegevens van de KSB-aandeelhouders kunnen worden verzameld
en verwerkt:
 Naam, voornaam,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en social media contact,
 Inhoud van sollicitatiebijlagen, zoals cv's, school-, universiteits- en andere certificaten, jobreferenties en aanbevelingsbrieven, evenals
 speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals informatie over geslacht, religie,
gezondheid en lidmaatschap van een vakbond, die relevant zijn voor bijv. de salarisadministratie.
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de KSB verwerkt. KSB maakt gebruik van KSB-bedrijven in de Europese Economische ruimte als opdrachtverwerkers. Er vindt geen verzending
plaats naar andere ontvangers in het bijzonder buiten de Europese Economische ruimte.
4.
Wettelijke grondslag
Persoonsgegevens van sollicitanten bij KSB worden verwerkt in het kader van de motivatie
voor het aangaan van een arbeidsrelatie conform art. 6 alinea 1 punt b en art. 9 alinea 2 punt
b AVG en artikel 26 alinea 1 en 3 BDSG.
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5.
Opslagduur
Leidt de aanvraag niet tot het aangaan van een arbeidsrelatie met KSB, dan worden de persoonsgegevens van betrokkenen zes maanden na de motivatie tegen het aangaan van een
arbeidsrelatie verwijderd of geblokkeerd. De persoonsgegevens kunnen bovendien slechts
en zolang worden opgeslagen, indien zulks door de Europese of nationale wetgever in naar
verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht die van toepassing zijn
op KSB, geregeld is.

VII.
Aandeelhoudersbeheer
KSB beheert persoonsgegevens van de aandeelhouders van KSB SE & Co. KGaA.
1.
Verwerkingsdoel
De aandelen van KSB SE & Co. KGaA worden openbaar verhandeld. Persoonsgegevens
van aandeelhouders worden beheerd door KSB, met name in verband met het verzenden
van informatie op basis van aandelenrecht en de organisatie van algemene vergaderingen.
2.
Gegevens
De volgende categorieën gegevens van de KSB-aandeelhouders kunnen worden verzameld
en verwerkt:
 Naam, voornaam,
 Contactgegevens: Adres, e-mailadres, telefoon, fax, social mediacontact, naam en
contactgegevens van een vertegenwoordiger,
 Depotbank, Depotnummer en
 aantal aandelen in KSB SE & Co. KGaA, hun identificatienummer, boek- en marktwaarde, aankoop- en verkoopgegevens.
3.
Ontvanger van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door KSB SE & Co. KGaA verwerkt. KSB maakt gebruik van
KSB-bedrijven en financiële dienstverleners binnen de Europese Economische ruimte als opdrachtverwerkers. Er vindt geen verzending plaats naar ontvangers buiten de Europese Economische ruimte.
4.
Wettelijke grondslag
Persoonsgegevens van de aandeelhouders van KSB SE & Co. KGaA worden in het kader
van de vervulling van aandelenrechtverplichtingen conform art. 6 alinea 1 punt c DS-GVO
alsmede de legitieme belangen van KSB conform art. 6 alinea 1 punt f DS-GVO verwerkt.
Legitieme belangen liggen in de informatie over en marketing van aandelen, producten en
diensten van KSB.
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