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Basisprincipes voor het doorgeven van persoonlijke gegevens van 
systeempartners 

 
respeggt GmbH, Hildeboldplatz 15-17, 50672 Keulen, Duitsland, verwerkt persoonlijke gegevens 
van systeempartners in de volgende omvang: 
 

1. Verwerkte gegevens 
• Contactgegevens (bv. bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mail, contactpersoon, enz.) 
• Alle gegevens die relevant zijn voor de respectieve actuele respeggt-supply chain - met 

name ook informatie over het type en de omvang van het door mij geleidde bedrijf, het 
ordervolume, het aantal en het type dieren dat wordt gehouden, broedgegevens.  

• De aard en inhoud van mijn zakelijke relatie met respeggt GmbH - namelijk ook mijn 
positie in de supply chain, de respectieve omvang van mijn instemming met de 
voorwaarden en vereisten van respeggt GmbH, de respectieve inhoud alsook de omvang 
van onze samenwerking en alle ordergegevens. 
 

2. Manier van verwerking 
De gegevensverzameling is gebaseerd op de door de systeempartners verstrekte informatie, 
zakelijke documenten, uitgewisselde communicatie en correspondentie (met inbegrip van 
contractdocumenten) en op het internet toegankelijke gegevens.  
 
De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de zakelijke relatie tussen de systeempartner 
en respeggt GmbH en daarna voor de duur dat respeggt GmbH de gegevens nog nodig heeft voor 
de contractafwikkeling, documentatie en op grond van wettelijke bewaartermijnen. De 
gegevens worden doorgegeven aan (ook potentiële) contractpartners van respeggt GmbH - 
namelijk aan andere leden van de betreffende actuele supply chain (broederijen, opfokbedrijven, 
leghennenbedrijven, enz.) en aan orderverwerkers van respeggt GmbH. 
 

3. Doeleinden van de verwerking 
Elke gegevensverwerking dient ter bevordering van de zakelijke relaties die tussen respeggt 
GmbH en de systeempartner of zijn klanten - namelijk andere leden van de supply chain - 
bestaan of beoogd worden. 
De systeempartner heeft het recht zijn toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde 
in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid 
van de gegevensverwerking die tot de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden. De 
intrekking kan informeel gebeuren - bijvoorbeeld door deze in tekstvorm te sturen naar respeggt 
GmbH, Hildeboldplatz 15-17, 50672 Keulen, info@respeggt.com. Alle rechten van respeggt GmbH 
om gegevens te verwerken in overeenstemming met art. 6 DSGVO (namelijk over de naleving 
van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met 
art. 6 par. 1 b) DSGVO) blijven door de toestemming en de herroeping ervan onaangetast om mijn 
gegevens te verwerken.  
Deze basisprincipes zijn beschikbaar op het internet op 
https://www.respeggt.com/systempartner.  

https://www.respeggt.com/systempartner

