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Informatie over gegevensverwerking door Healthcare Professionals 
 
Hierbij willen wij u informeren over het doel van de verwerking van uw gegevens en door wie 
uw gegevens worden verwerkt.  
 

1. Algemene informatie  
 
Verantwoordelijke instantie:  
MAM Babyartikel GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 6-8  
D-27383 Scheeßel, GERMANY  
Tel.: +49 4263 93 17 0  
Fax +49 4263 93 17 20  
E-mail: info@mam-babyartikel.de  
 
Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming:  
Dr. Uwe Schläger  
datenschutz nord GmbH  
Website: www.datenschutz-nord.de  
E-mail: office@datenschutz-nord.de  
Telefoon: +49 (0)421-69 66 32 0  
 

2. Gegevensverwerking  
 
Indien u een bestelling bij ons hebt opgegeven, verwerken wij uw gegevens voor de 
afwikkeling van uw bestelling op grond van art. 6 lid 1 b) AVG ten behoeve van het vervullen 
van de overeenkomst. Hieronder valt ook de bijbehorende klantenservice.  
 
Indien u individuele toestemming hebt gegeven om door ons via e-mail geïnformeerd te 
worden over gratis productmonsters, actuele acties en nieuwtjes, vindt overeenkomstige 
verwerking plaats op grond van art. 6 lid 1 a) AVG. Uw toestemming kan te allen tijde worden 
ingetrokken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking 
aantast. Indien de toestemming wordt ingetrokken, wordt de bijbehorende 
gegevensverwerking stopgezet.  
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Nadere informatie vindt u 
onder het volgende punt ‘Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking en 
overdraagbaarheid van gegevens’.  
 

3. Gegevensontvangers en doorgifte aan een derde land  
 
Intern ontvangen onze medewerkers uw persoonsgegevens zodat kan worden voldaan aan 
de beheersovereenkomst en/of uw verzoek.  
Indien noodzakelijk worden uw gegevens aan andere bedrijven doorgegeven die betrokken 
zijn bij de afwikkeling van de overeenkomst. Dit zijn  
• DPD (pakketdienst)  
• Survey Monkey (enquêtesoftware)  
• Dienstverleners op het gebied van elektronische gegevensverwerking in het kader van de 
support  
 
Deze ondersteunen ons bij de gegevensverwerking in het kader van een opdrachtverwerking 
en handelen strikt op basis van onze instructies.  
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Indien u gratis monsters of producten bij ons bestelt, ontvangt u via uw e-mailadres van ons 
uw orderbevestiging en evt. een verzendbevestiging.  
Doorgifte van uw e-mailadres aan postdiensten ten behoeve van de informatie over de 
verzenddatum: u ontvangt bovendien een leveringsaankondiging van onze pakketdienst. 
Rechtsgrond voor de doorgifte van het e-mailadres aan de pakketdienst en het gebruik 
hiervan is art. 6 lid 1 f) AVG, op grond van ons belang de berichtendienst ook aan onze klanten 
te kunnen aanbieden en daarmee de verzending zo klantvriendelijk mogelijk te laten 
plaatsvinden. De overgedragen gegevens worden bij de betreffende dienstverlener gewist 
zodra het pakket is toegezonden.  
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en evenmin anderszins op de 
markt brengen.  
Er worden geen gegevens naar landen buiten Duitsland doorgegeven.  
 

4. Opslagduur  
 
Indien u een product of monster bij ons hebt besteld en/of aangevraagd, wordt de 
opslagduur van de persoonsgegevens bepaald door § 257 HGB (Handelsgesetzbuch, Duitse 
wetboek van koophandel) en bedraagt deze na afloop van de overeenkomst maximaal 10 
jaar.  
 

5. Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van 
gegevens  

 
U hebt het recht  

• op inzage op grond van art. 15 AVG in de u betreffende persoonsgegevens  
• op rectificatie van onjuiste gegevens of op wissing, indien er sprake is van een van de in 

art. 17 AVG genoemde grondslagen, bijv. indien de gegevens niet meer nodig zijn 
voor de beoogde doeleinden  

• op beperking van de verwerking, indien er sprake is van een van de in art. 18 AVG 
genoemde voorwaarden  

• op overdraagbaarheid van gegevens, indien er is voldaan aan de voorwaarden van 
art. 20 AVG en  

• op bezwaar, indien er sprake is van omstandigheden op grond van art. 21 AVG.  
 

6. Rechtsbescherming  
 
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van 
mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Dit is de verantwoordelijkheid van de volgende 
toezichthoudende autoriteit:  
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover  
Telefoon +49 (0)511 120-4500  
Fax +49 (0)511 120-4599 
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