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1 Welke gegevens verwerken wij en op welke manier? 

1.1 Leden en diens medewerkers en ambtenaren 

In samenhang met onze ledenondersteuning en -beheer en met de belangenbehartiging en informatie 

van onze leden verwerken wij enkele persoonsgegevens van uw als lid (m.i.v. voormalige leden) of als 

medewerker of ambtenaar (met name als directeur, management of raad van toezicht) van een van onze 

medewerkers. 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, staat beschreven in deze paragraaf 1.1. Verder vindt u in de 

paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

1.1.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 1 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken 

 

 Het bijhouden van een ledenlijst en statistieken; 

 Belangenbehartiging van onze leden in de zin van het Wirtschaftskammergesetzes 1998 (“WKG”, 

wet Kamer van Koophandel“); 

 Medewerking met statistische opnames en enquêtes; 

 Het adviseren, informeren en ondersteunen van onze leden in wettelijke en externe 

aangelegenheden; 

 Ondersteuning van autoriteiten en leden door verstrekking van informatie (met name over tijden 

van een lidmaatschap, de uitgifte van bevestigingen over voltooide opleidingen enz.); 

 Organisatie van informatie- en (m.u.v. uitnodigingen, bijhouden van presentielijsten en 

protocollen); 

 Ter beschikking stellen van informatie door middel van onze nieuwsbrief, evenals publicaties; 

 Reclame en PR; 

 Opname in de gegevensbank van een zakelijke partner; 

 Leveren van op onze website aangeboden diensten en producten, voor zover wij een website 

gebruiken; 

 Overige werkzaamheden in samenhang met het ledenbeheer en de belangenbehartiging in de zin 

van de WKG en hiervoor vastgestelde verordeningen; 

 Uitvoeren van taken in samenhang met de berekening en heffing van toewijzingen en toeslagen 

volgens de WKG; 

 Uitvoer van verkiezingen voor de KvK; 

 Nakoming van overige wettelijke verplichtingen, met name volgens de WKG. 

 

Voor zover uw persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel Oostenrijk of een landelijke kamer 

worden verwerkt, worden uw gegevens bovendien voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 

 Opstellen van berichten, rapporten en voorstellen over aangelegenheden betreffende onze leden 

voor autoriteiten en wetgevende instellingen; 

 Ondersteunen van de economie, met name door training en scholing aan te bieden en het 

zekerstellen van algemene, technische en bedrijfsgerichte verbetering van de economie door 
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middel van de desbetreffende maatregelen, met name door instituten ter bevordering van de 

economie (in de zin van § 19 lid 1 Z 4 WKG); 

 Uitzenden van vertegenwoordigers in alle instellingen en op alle locaties; 

 Uitzenden van leden in wettelijk ingerichte adviesraden, autoriteiten en verenigingen; 

 Subsidie- en ondersteuningsbeheer. 

 

Voor zover uw persoonsgegevens door een vakorganisatie worden verwerkt, worden uw gegevens 

bovendien voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 

 Ondersteuning van de economische, sociale en humanitaire aangelegenheden van de leden, 

versterking van de gemeenschapsgeest en het imago van de branche; 

 Zekerstellen van een gelijkheid in kansen voor de leden m.b.t. concurrentie, met name het 

verhinderen van onbevoegde beroepsuitoefening 

 Ondersteuning van samenwerkingen en gemeenschapsactiviteiten, met name het oprichten van 

economische en verwervingsgenootschappen, evenals het ontwikkelen van op de markt en op de 

toekomst gerichte brancheconcepten; 

 Onderhandeling en afsluiting van collectieve overeenkomsten; 

 Ondersteuning van openbaar en privéonderwijs in het belang van leden, ondersteuning van 

training en scholing van leden en hun medewerkers en ondersteuning van de beroepsopleiding. 

 

Deze gegevens worden in het kader van uw lidmaatschap of in samenhang met een dienstverlening bij 

een van onze leden, doordat u deze gegevens zelf ter beschikking stelt (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen) of doordat wij deze verzamelen, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van adviesgesprekken, het afhandelen van bijeenkomsten enz. Bovendien verkrijgen wij 

de bedrijfsgegevens van sollicitanten uit openbare registers en bronnen. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat verschillende processen van het ledenbeheer, belangenbehartiging en informatie- en 

bijeenkomstenbeheer, evenals de interne en externe communicatie binnen deze belangen, vertraging 

oplopen of zelfs onmogelijk zijn als u uw persoonsgegevens niet beschikbaar stelt. Indien het 

beschikbaar stellen van uw gegevens in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen wij u daarop 

wijzen. 

1.1.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

door de WKG, dit conform art 6 lid 1 punt c Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erop erin bestaat dat wij 

ons ledenbeheer en ons informatie- en bijeenkomstenbeheer, evenals de interne en externe 

communicatie binnen deze belangen, efficiënt vormgeven; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens (art 6 

lid 1 punt a of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.1.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw gegevens aan de 

volgende ontvangers overgedragen: 
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 Economische organisaties; 

 Leden van de Kamer van Koophandel; 

 Rechtbanken en administratieve autoriteiten; 

 Instellingen van de openbare wet in uitvoering van hun taken (bijv. 

socialeverzekeringsmaatschappijen, belangenorganisaties, gemeenten); 

 Uitoefenaars van juridische adviesbureaus en ondersteunende beroepen (bijv. advocaten, 

notarissen, kredietinstellingen); 

 Geld- en kredietinstituten voor de afhandeling van het betalingsverkeer; 

 Verkiezingsgroepen voor KvK; 

 Verenigingen voor de behartiging van economische belangen en orde (bijv. toezichthoudende 

consortia tegen oneerlijke mededinging); 

 Arbeidsmarktservice (AMS) voor het beheer van ondersteuningsmaatregelen; 

 Iedereen die geïnteresseerd is in ledengegevens, met uw toestemming, tenzij het gaat om reeds 

met uw goedkeuring openbaar gemaakte gegevens of om de overdracht van de economische 

ondersteuning; 

 Wettelijk ingerichte adviesraden, autoriteiten en verenigingen, contractpartners waar leden naar 

worden uitgezonden, die voor het uitvoeren van diensten worden aangetrokken; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Externe IT-dienstverleners. 

1.1.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons hoofdzakelijk zolang bewaard zolang er wettelijke bewaarplichten bestaan 

of het bewaren voor het uitvoeren van onze wettelijke taken noodzakelijk is, en bovendien zolang 

garantie- of verjaringstermijnen nog niet zijn afgelopen. 

 

1.2 Functionarissen en medewerkers van organisaties van economische 

organisaties 

Om onze taken van functionarisbeheer en de belangenbehartiging van onze leden te kunnen waarnemen, 

zullen wij sommige van uw persoonsgegevens in samenhang met uw hoedanigheid als functionaris of 

medewerker van een economische organisatie verwerken. Als u met ons een arbeidsovereenkomst heeft, 

geldt voor u een aanvullende privacyverklaring. 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, staat beschreven in deze paragraaf 1.2. Verder vindt u in de 

paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1.2.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 2 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 Functionarisbeheer; 

 Voorstelling van functionarissen en medewerkers op internet evenals op het 

kameroverschreidende intranet; 

 Waarneming van de belangenbehartiging, ondersteuning en advies van onze leden en overige 

taken in de zin van de Duitse wet Kamer van Koophandel 1998 (“WKG”); 
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 Verrekening van onkosten- en functievergoedingen en vergoeding van uitgaven iSd §50 lid 3 en 4 

WKG; 

 Uitvoering van verkiezingen voor de KvK; 

 Organisatie en uitvoering van vergaderingen, met inbegrip van het maken van uitnodigingen, 

vergaderprotocollen en presentielijsten; 

 Communicatie met u; 

 Bijeenkomstenbeheer en 

 verzenden van nieuwsbrieven en publicaties. 

 

Voor zover uw persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel Oostenrijk of een landelijke kamer 

worden verwerkt, worden uw gegevens bovendien voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 

 Goedkeuring van de ramingen en afsluiting van rekeningen van de vakorganisaties en hun 

boekhouding. 

 

Voor zover uw persoonsgegevens door een vakorganisatie worden verwerkt, worden uw gegevens 

bovendien voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 

 Onderhandeling en afsluiting van collectieve overeenkomsten. 

 

Uw gegevens verzamelen wij in het kader van uw hoedanigheid als functionaris of medewerker van een 

economische organisatie doordat u deze gegevens zelf ter beschikking stelt (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen), of doordat wij deze verzamelen, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van adviesgesprekken, het afhandelen van bijeenkomsten. Bovendien verkrijgen wij de 

bedrijfsgegevens uit openbare registers en bronnen. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat verschillende processen van het functionarisbeheer, belangenbehartiging en informatie- en 

bijeenkomstenbeheer, evenals de interne en externe communicatie binnen deze belangen, vertraging 

oplopen of zelfs onmogelijk zijn als u uw gegevens niet beschikbaar stelt. Indien het beschikbaar stellen 

van uw gegevens in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen wij u daarop wijzen. 

1.2.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

door de WKG, dit conform art 6 lid 1 punt c Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

evenals 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erin bestaat dat wij ons 

functionarisbeheer en ons informatiebeheer en ons bijeenkomstenbeheer, evenals de interne en 

externe communicatie binnen deze belangen, efficiënt vormgeven; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (art 6 lid 1 punt a 

of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.2.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw gegevens aan de 

volgende ontvangers overgedragen: 
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 Economische organisaties; 

 Leden van de Kamer van Koophandel; 

 Rechtbanken en administratieve autoriteiten; 

 Instellingen van de openbare wet in uitvoering van hun taken (bijv. 

socialeverzekeringsmaatschappijen, belangenorganisaties, gemeenten); 

 Uitoefenaars van juridische adviesbureaus en ondersteunende beroepen (bijv. advocaten, 

notarissen, kredietinstellingen); 

 Geld- en kredietinstituten voor de afhandeling van het betalingsverkeer; 

 Verkiezingsgroepen voor KvK; 

 Verenigingen voor de behartiging van economische belangen en orde (bijv. toezichthoudende 

consortia tegen oneerlijke mededinging); 

 Iedereen die geïnteresseerd is in gegevens van functionarissen (m.i.v. leden), met uw 

toestemming als functionaris, tenzij het gaat om reeds met uw goedkeuring openbaar gemaakte 

gegevens of om de overdracht van de economische ondersteuning; 

 Contractpartners, die voor het uitvoeren van diensten worden aangetrokken; 

 WKO Inhouse GmbH en 

 Externe IT-dienstverleners. 

1.2.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons hoofdzakelijk zolang bewaard zolang er wettelijke bewaarplichten bestaan 

of het bewaren voor het uitvoeren van onze wettelijke taken noodzakelijk is, en bovendien zolang 

garantie- of verjaringstermijnen nog niet zijn afgelopen. 

 

1.3 Stagiaires en personen die meester- of bekwaamheidsexamens 

afleggen 

Als u zich in de stage-opleiding bevindt (“Stagiaire”) of een die master- of bekwaamheidsexamen wil 

afleggen of heeft afgelegd bij een van de meesterexameninstellingen van de Kamer van Koophandel, 

zullen wij enkele van uw persoonsgegevens zoals hier beschreven verwerken. Stage- en 

meesterexameninstellingen zijn ingericht bij de landskamers van de economische organisatie. 

 

In deze paragraaf 1.3 geven wij informatie over hoe wij uw gegevens verwerken. Verder vindt u in de 

paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1.3.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 3 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 Voor het afhandelen van taken van de landelijke kamers als stages met name conform § 19 

Berufsausbildungsgesetz (wet beroepsopleiding) en als meesterexameninstellingen conform § 

350 ff GewO 1994 en conform de wet beroepsopleiding; 

 Om te controleren of scholingsbedrijven op zakelijk en menselijk gebied geschikt zijn; 

 Ter controle en protocollering van de scholingsovereenkomsten; 

 Voor advisering van de stagiaires en de scholingsbedrijven; 

 Voor het afhandelen van eindexamens en de vereisten voor scholingsbedrijven; 
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 Voor het afhandelen van meester- en bekwaamheidsexamens; 

 Voor de organisatie en afhandeling van voorbereidende cursussen. 

 

Uw gegevens worden door u oftewel direct ter beschikking gesteld (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen), of wij verzamelen deze gegevens zelf, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van adviesgesprekken of het afhandelen van examens of voorbereidende 

cursussen. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat niet of slechts beperkt gebruik kunt maken van onze dienstverleningsaanbod als stage- of 

meesterexameninstelling als u uw gegevens niet beschikbaar stelt. Indien het beschikbaar stellen van uw 

gegevens in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen wij u daarop wijzen. 

1.3.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

door de wet beroepsopleiding en de arbeidswet, dit conform art 6 lid 1 punt c van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erin bestaat dat wij onze 

taken als stage- en/of meesterexameninstelling efficiënt uit kunnen voeren; en; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (art 6 lid 1 punt a 

of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.3.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw gegevens aan de 

volgende ontvangers overgedragen: 

 

 Economische organisaties; 

 Leden van de Kamer van Koophandel; 

 Administratieve autoriteiten (bijv. belastingdienst, arbeidsmarktservice enz.); 

 Instellingen van de openbare wet in uitvoering van hun taken (bijv. 

socialeverzekeringsmaatschappijen, belangenorganisaties enz.); 

 Advocaten en kredietinstellingen; 

 Geld- en kredietinstituten voor de afhandeling van het betalingsverkeer; 

 Verenigingen voor de behartiging van economische belangen en orde (bijv. toezichthoudende 

consortia tegen oneerlijke mededinging); 

 Administratieve autoriteiten in het kader van hun bevoegdheden volgens de E-government-wet; 

 Subsidieverstrekkers; 

 Rechtbanken; 

 Samenwerkingspartners (bijv. adviesinstellingen); 

 Statistik AUSTRIA: 

 Scholen voor beroepsonderwijs en schoolraden; 

 WKO Inhouse GmbH en 

 Externe (IT )-dienstverleners. 
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1.3.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons zolang bewaard als dit voor het nakomen van onze wettelijke plichten 

noodzakelijk is, met name conform de wet beroepsopleiding en de arbeidswet 1994, of tot aan beëindiging 

van doorslaggevende garantie-, verjarings- of overige wettelijke bewaartermijnen of wettelijke 

tegenstrijdigheden in alle mogelijk gevallen waarbij de gegevens als bewijs vereist zijn. 

 

1.4 Oprichters, belangstellende partijen en journalisten 

Als u zich in de oprichtingsfase van een onderneming bevindt (“Oprichter") of afgezien van een 

ondernemingsoprichting of -voering interesse heeft in onze organisatie of in ons aanbod aan informatie 

en diensten, of wilt deelnemen aan door ons aangeboden bijeenkomsten of cursussen (“Belangstellende 

partij"), zullen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals hier beschreven. Ook als u werkzaam 

bent als journalist zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. 

 

In deze paragraaf 1.4 geven wij informatie over hoe wij uw gegevens verwerken. Verder vindt u in de 

paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1.4.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 4 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 Informatie en advisering in alle aangelegenheden met betrekking tot de oprichting van 

ondernemingen; 

 Informatie over handelspolitieke onderwerpen en onze activiteiten; 

 Organiseren en houden van informatie- en scholingsbijeenkomsten (met inbegrip van verzending 

van uitnodigingen, het maken van foto's bij bijeenkomsten, het bijhouden van presentielijsten en 

protocollen, evenals cursusbeheer); 

 Ter beschikking stellen van informatie door middel van onze nieuwsbrief, evenals publicaties; 

 Subsidie- en ondersteuningsbeheer; 

 Overige taken in samenhang met de oprichter- en belangenbehartiging en met ons 

bijeenkomstenbeheer; 

 Organiseren en houden van persconferenties en het onderhouden van perscontacten; 

 Openbare werkzaamheden en, 

 Indien u onze locaties bezoekt, voor het doel van eigendomsbescherming en voor het indammen 

en uitleggen van strafrechtelijk relevant gedrag. 

 

Uw gegevens worden door u oftewel direct ter beschikking gesteld (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen), of wij verzamelen deze gegevens zelf, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van adviesgesprekken of het afhandelen van examens of voorbereidende 

cursussen. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat verschillende processen van het oprichterbeheer, belangenbehartiging en informatie- en 

bijeenkomstenbeheer, evenals de interne en externe communicatie binnen deze belangen, vertraging 

oplopen of zelfs onmogelijk zijn als u uw gegevens niet beschikbaar stelt. Indien het beschikbaar stellen 

van uw gegevens in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen wij u daarop wijzen. 
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1.4.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

volgens de wet Kamer van Koophandel  1998 (WKG, dit conform art 6 lid 1 punt c van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erop staat dat wij ons 

oprichterbeheer, de organisatie van bijeenkomsten en de interne en externe communicatie, met 

inbegrip van openbare werkzaamheden, efficiënt vormgeven; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (art 6 lid 1 punt a 

of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.4.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw gegevens aan de 

volgende ontvangers overgedragen: 

 

 Economische organisaties; 

 Leden van de Kamer van Koophandel en oprichters; 

 Overige belangstellende partijen (m.i.v. samenwerkingsverbanden en economische en 

onderzoeksorganisaties); 

 Rechtbanken en administratieve autoriteiten; 

 Instellingen van de openbare wet in de uitvoering van hun taken; 

 Uitoefenaars van juridische adviesbureaus en ondersteunende beroepen (bijv. advocaten, 

notarissen, kredietinstellingen); 

 Geld- en kredietinstellingen; 

 Contractpartners, dor voor het uitvoeren van diensten worden aangetrokken; 

 Iedereen die geïnteresseerd is in oprichtergegevens, met uw toestemming als oprichter, tenzij 

het gaat om reeds met uw goedkeuring openbaar gemaakte gegevens of om de overdracht van de 

economische ondersteuning; 

 Arbeidsmarktservice (AMS) voor het beheer van ondersteuningsmaatregelen; 

 Samenwerkingspartners van bijeenkomsten en scholingsaanbiedingen; 

 WKO Inhouse GmbH en 

 Externe IT-dienstverleners. 

1.4.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons slechts bewaard tot aan beëindiging van de informatieve of 

ondersteunende relatie en/of ook zolang als dit voor het nakomen van onze wettelijke plichten 

noodzakelijk is, met name conform de WKG, of tot aan beëindiging van doorslaggevende garantie-, 

verjarings- of overige wettelijke bewaartermijnen of wettelijke tegenstrijdigheden in alle mogelijk 

gevallen waarbij de gegevens als bewijs vereist zijn. 

 

1.5 Dienstverleners en -ontvangers, diens medewerkers en ambtenaren 

In het kader van onze werkzaamheden werken wij samen met ondernemingen en personen die 

verschillende diensten aan ons leveren (met inbegrip van diensten en levering van goederen of 
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sponsoring met een “Dienstverlener"). Aan de andere kant treden wij binnen het kader van onze 

werkzaamheden echter ook zelf op als dienstverlener en leveren daarmee diensten aan natuurlijke of 

juridische personen (“Dienstontvanger"). Dit bericht betreft u als dienstontvanger of -verlener en als 

diens medewerkers of ambtenaren. 

 

In deze paragraaf 1.5 geven wij informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder vindt u 

in de paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1.5.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 5 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 Waarneming van onze taken in de zin van de WKG 1998, met name van de belangenbehartiging en 

advisering van onze leden; 

 Organiseren en houden van informatie- en scholingsbijeenkomsten; 

 Ter beschikking stellen van informatie door middel van onze nieuwsbrief, evenals publicaties; 

 Overige taken in samenhang met belangenbehartiging en de oprichter- en ledenbeheer, evenals 

met ons bijeenkomstenbeheer en onze openbare werkzaamheden; 

 Beschikbaar stellen van werkmaterialen en infrastructuur ter garantie van efficiënte interne 

werkprocessen. 

 

Uw gegevens worden door u oftewel direct ter beschikking gesteld (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen), of wij verzamelen uw gegevens zelf, 

bijvoorbeeld voor het afhandelen van bijeenkomsten of diensten die wij aan u leveren. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat onze dienstverlening vertraging oploopt of zelfs onmogelijk is als u uw gegevens niet beschikbaar 

stelt. Indien het beschikbaar stellen van uw gegevens in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen 

wij u daarop wijzen. 

1.5.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

volgens de wet Kamer van Koophandel  1998 (WKG, dit conform art 6 lid 1 punt c van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erin bestaat dat wij onze 

taken m.b.t. Beheer, advies en ondersteuning efficiënt uit kunnen voeren; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (art 6 lid 1 punt a 

of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.5.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan 

de volgende ontvangers overgedragen: 

 

 Geld- en kredietinstellingen; 
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 Contractpartners, dor voor het uitvoeren van diensten worden aangetrokken; 

 Banken voor het afhandelen van het betalingsverkeer; 

 Wettelijke vertegenwoordigers in zakelijke gevallen; 

 Kredietinstellingen  ten behoeve van economische controle; 

 Rechtbanken en autoriteiten; 

 Incassobureaus voor het incasseren van schulden (in het buitenland alleen voor zover de 

schulden in het buitenland moeten worden geïnd); 

 Cessionarissen, factoring-ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, 

schuldeisersbeschermingsinstanties in hun functie als schuldeiservertegenwoordigers; 

 Contractpartners, die aan de levering of dienstverlening meewerken of mee moeten werken; 

 Verzekeringen vanuit het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst over de dienstverlening of 

intrede van een verzekeringsgeval (bijv. aansprakelijkheidsverzekering); 

 Federale “Statistiek Oostenrijk” voor het opstellen van de wettelijke voorgeschreven (ambtelijke) 

statistieken; 

 WKO Inhouse GmbH en 

 Externe IT-dienstverleners. 

1.5.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons hoofdzakelijk bewaard tot aan beëindiging van de zakelijke relatie en/of 

ook zolang als dit voor het nakomen van onze wettelijke plichten noodzakelijk is, met name conform de 

WKG, of tot aan beëindiging van doorslaggevende garantie-, verjarings- of overige wettelijke 

bewaartermijnen of wettelijke tegenstrijdigheden in alle mogelijk gevallen waarbij de gegevens als bewijs 

vereist zijn. 

 

1.6 Politieke beleidsmakers en belangenbehartigers 

In het kader van uitvoering van onze taken conform de WKG 1998, met name met betrekking tot de 

belangenbehartiging en in samenhang met door ons georganiseerde bijeenkomsten, bewerken wij 

persoonsgegevens van u als politieke beleidsmaker, als medeweker van een ministerie, een landelijke 

regering of overige autoriteiten, of als belangenbehartiger van werknemers (bijv. functionarissen van de 

KvK of vakbond), consumenten of ondernemingen. 

 

In deze paragraaf 1.6 geven wij informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder vindt u 

in de paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1.6.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij zullen uw in Bijlage 6 vermelde gegevens (“Uw gegevens") voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 

 Waarneming van onze taken in de zin van de WKG, met name van de belangenbehartiging en 

advisering van onze leden en, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt door een 

vakorganisatie, onderhandeling en afsluiting van collectieve overeenkomsten; 

 Uitnodiging tot en afhandeling van bijeenkomsten; 

 Versturen van onze nieuwsbrief, evenals informatie en publicaties. 
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Uw gegevens worden door u oftewel direct ter beschikking gesteld (met name door middel van 

communicatie via e-mail of andere communicatiemiddelen), of wij verzamelen uw gegevens zelf, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van werkzaamheden in samenhang met het afhandelen van bijeenkomsten. 

 

Als wij om terbeschikkingstelling van uw gegevens vragen, dan is dat in feite vrijwillig. Het kan echter zijn 

dat verschillende processen, zoals het versturen van onze nieuwsbrief, vertraging oplopen of zelfs 

onmogelijk zijn als u uw gegevens niet beschikbaar stelt. Indien het beschikbaar stellen van uw gegevens 

in sommige gevallen wettelijke verplicht is, zullen wij u daarop wijzen. 

1.6.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 Noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

door de WKG, dit conform art 6 lid 1 punt c Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erin bestaat dat wij onze 

taken m.b.t. informatie efficiënt uit kunnen voeren; 

 In exceptionele gevallen: uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (art 6 lid 1 punt a 

of art 9 lid 2 punt a AVG). 

1.6.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw gegevens aan de 

volgende ontvangers overgedragen: 

 

 Economische organisaties; 

 Overige belangstellende partijen (m.i.v. samenwerkingsverbanden en economische en 

onderzoeksorganisaties); 

 WKO Inhouse GmbH en 

 Externe IT-dienstverleners. 

1.6.4 Bewaartermijn 

Uw gegevens worden door ons ook bewaard voor de duur van uw beroepsactiviteit en/of ook zolang als dit 

voor het nakomen van onze wettelijke plichten noodzakelijk is, met name conform de WKG, of tot aan 

beëindiging van doorslaggevende wettelijke bewaartermijnen of wettelijke tegenstrijdigheden in alle 

mogelijk gevallen waarbij de gegevens als bewijs vereist zijn. 

 

1.7 Gebruikers van onze website 

Als u een door ons beheerde website bezoekt, verwerken wij naar aanleiding van dit bezoek bepaalde 

persoonsgegevens van u. 

 

In deze paragraaf 1.7 geven wij informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder vindt u 

in de paragrafen 2 en 3 hieronder informatie over internationale gegevensoverdrachten en uw rechten in 

samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. 
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1.7.1 Categorieën verwerkte gegevens en doeleinden van de gegevensverwerking 

Naar aanleiding van uw bezoek aan deze website verzamelen wij automatisch de volgende gegevens: 

 

 Datum en tijd dat een pagina op onze website wordt geopend; 

 IP-adres; 

 Naam, taal en versie van uw webbrowser; 

 De website (URL) die u vóór het openen van deze website heeft bezocht; 

 Bepaalde cookies (zie paragraaf 1.7.5 onderaan)  

 Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand) 

 Gebruikt besturingssysteem 

 Beeldschermresolutie 

 Javascript-activering 

 Kleurintensiteit 

 

Bovendien zullen wij u op onze website altijd vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld 

uw naam en e-mailadres, om bepaalde diensten aan u beschikbaar te kunnen stellen. 

 

U bent niet verplicht om de gegevens die wij op onze website van u vragen, daadwerkelijk aan te geven. 

Doet u dit echter niet, dan zult u niet alle functies van de website kunnen gebruiken. 

 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

 Om deze website aan u ter beschikking te stellen en om deze website te verbeteren en te 

ontwikkelen; 

 Om statistieken over het gebruik te kunnen opstellen; 

 Om aanvallen op onze website te herkennen, te verhinderen en te kunnen onderzoeken 

1.7.2 Rechtsgronden van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 

 

 De noodzaak voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, die ons met name worden opgelegd 

volgens de wet Kamer van Koophandel  1998 (WKG, conform art 6 lid 1 punt c van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), en conform 

 Ons overwegende rechtmatige belang conform art 6 lid 1 punt f AVG, dat erin bestaat dat wij onze 

website gebruiksvriendelijk vormgeven en onze website tegen aanvallen beschermen. 

1.7.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens 

Voor zover dit voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan 

de volgende ontvangers overgedragen: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 Externe IT-dienstverleners 
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1.7.4 Bewaartermijn 

Wij zullen uw gegevens in principe voor een duur van drie maanden opslaan. Uw gegevens worden alleen 

langer opgeslagen als dit noodzakelijk is om vastgestelde aanvallen op onze website te onderzoeken en 

bovendien alleen tot aan beëindiging van doorslaggevende verjaringstermijnen, wettelijke 

bewaartermijnen of wettelijke tegenstrijdigheden in alle mogelijke gevallen waarbij de gegevens als 

bewijs vereist zijn. 

 

 Bovendien slaan wij alle gegevens op die wij verzamelen voor het beschikbaar stellen van uw 

gebruikersaccount en/of het WKO-gegevensbeheer, voor zolang als uw account bestaat. 

1.7.5 Cookies 

Op onze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat op uw 

computer opgeslagen kan worden als u een website bezoekt. In principe worden cookies gebruikt om 

gebruikers extra functies op een website aan te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het 

voor u makkelijker te maken om op een website te navigeren, om het voor u mogelijk te maken om een 

website daar verder te gebruiken, waar u deze het laatst heeft gebruikt en/of uw voorkeuren en 

instellingen op te slaan, als u de website weer bezoekt. Cookies hebben geen toegang tot andere 

gegevens op uw computer, kunnen deze niet lezen of wijzigen. 

 

De meeste van de cookies op onze website zijn zogenaamde sessiecookies. Ze worden automatisch 

gewist als u onze website weer verlaat. Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer tot u ze 

handmatig in uw browser wist. Wij gebruiken dergelijke permanente cookies om u opnieuw te herkennen 

als u onze website opnieuw bezoekt. 

 

Als u cookies op uw computer wilt controleren, kunt u de instellingen van uw browser zo kiezen, dat u 

een melding krijgt als een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of wissen als ze al 

op uw computer werden opgeslagen. Als u meer informatie wilt hoe u deze stappen kunt zetten, gebruik 

dan de "Help"-functie in uw browser. Voor een zo gebruiksvriendelijke handhaving gebruiken wij in 

sommige gevallen ook een zogeheten “cookie-beheer-tool”, waarmee u het plaatsen van cookies nog 

gemakkelijk kunt beheren. Houd er rekening mee dat het blokkeren of wissen van cookies afbreuk kan 

doen aan uw online ervaring en u kan hinderen bij het volledig gebruiken van deze website. 

 

Op deze website worden socialemediadiensten met behulp van passieve symbolen (=Icons) geïntegreerd. 

In tegenstelling tot actieve plug-ins, waarmee automatische gegevensoverdracht naar het betreffende 

sociale netwerk plaats kan vinden, worden door deze Icons geen gegevens via het surfgedrag 

overgedragen aan het betreffende sociale netwerk (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter). 

 

Als u gebruik wilt maken van de Share-functie, dan opent er een flap met de geïntegreerde socialemedia-

Icons. Met het openen van de flap vindt er nog geen gegevensoverdracht plaats. Pas als u op de symbolen 

klikt, wordt de informatie die u wilt delen op uw persoonlijke account overgedragen. Door in te loggen op 

het desbetreffende sociale netwerk bepaalt u dan dat het betreffende sociale medium gegevens bij u kan 

verzamelen. Welke concrete gegevens daarbij worden verzameld, hangt af van de privacybepalingen van 

het desbetreffende sociale medium. 

 

Onze website maakt altijd gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina YouTube. 

Exploitant van de pagina's is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een 

van onze pagina's met een plug-in van YouTube bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de 
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servers van YouTube zodra u de weergave van een video start. Daarbij wordt aan de YouTube-server 

medegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft. 

 

Als u aangemeld bent op uw YouTube-account dan stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan 

uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google LLC. Door gebruik van deze 

website verklaart u zich akkoord met het opslaan, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde 

gegevens door Google LLC, met inbegrip van haar vertegenwoordigers en ook derden. 

 

De gebruiksbepalingen van Google Maps vindt u onder “Gebruiksbepalingen van Google Maps” 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Webtracking 

Bepaalde gegevens die bij een bezoek aan deze website worden verzameld, worden voor de statistische 

evaluatie van het gebruik van ons online aanbod verzameld en daarbij doorgegeven aan onze 

dienstverlener voor statistieken, namelijk Webtrekk GmbH. 

 

In het kader van uw bezoek aan de website worden door een pixel dat op de website is geïntegreerd de 

volgende gegevens verzameld: 

 

 Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand) 

 Browsertype/ -versie (bijv.: Internet Explorer 11.0) 

 Browsertaal (bijv.: Engels) 

 Gebruikt besturingssysteem (bijv.: Windows Vista) 

 Interne resolutie van het browservenster 

 Beeldschermresolutie 

 Javascript-activering 

 Java Aan/Uit 

 Cookies Aan/Uit 

 Kleurintensiteit 

 Referrer-URL (de als laatste bezochte website) 

 IP-adres – wordt meteen weer gewist 

 Tijdstip van het bezoek 

 Klikken 

 

Onze website maakt verder gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics, die wordt 

aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Google Analytics maak gebruikt van cookies om ons erbij te helpen te analyseren hoe u onze website 

gebruikt.  

De door een dergelijk cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (zoals uw IP-

adres en de URL's van de opgeroepen websites, evenals de attributen van de website) worden 

doorgestuurd naar de server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij slaan geen 

gegevens van u op die in samenhang met Google Analytics worden verzameld. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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Onze website maakt gebruik van de door Google Analytics aangeboden mogelijkheid van IP-

anonimisering. Uw IP-adres wordt daarbij door Google ingekort/geanonimiseerd zodra Google uw IP-

adres ontvangt. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te 

evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten aan 

ons te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt 

door Google niet samengevoegd met andere gegevens. 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google bij bezoek aan deze website via ons “Cookie-

beheer-tool” (link “Cookie-instellingen” aan het einde van de pagina) voorkomen  (er wordt een opt-out-

cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt). 

Meer informatie over de gebruiksbepalingen van Google en de privacyverklaring van Google vindt u op 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Internationale gegevensoverdrachten 

Vele van de hiervoor genoemde ontvangers kunnen zich buiten uw land bevinden of verwerken daar uw 

persoonsgegevens. Het niveau van gegevensbescherming in andere landen komt onder omstandigheden 

niet overeen met het niveau in uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door aan landen, 

waarvan de Europese Commissie vastgesteld heeft dat ze over een redelijk beschermingsniveau 

beschikken. Zo niet, dan treffen wij maatregelen om te waarborgen, dat alle ontvangers over een redelijk 

beschermingsniveau beschikken. Daarvoor sluiten wij bijvoorbeeld modelcontractbepalingen (2010/87/EG 

en/of 2004/915/EG) af. De eventueel afgesloten overeenkomsten zijn op aanvraag beschikbaar (zie punt 4 

onderaan). 

 

 

3 Uw rechten in verband met persoonsgegevens 

U heeft onder andere het recht (onder de voorwaarden van het toepasbare recht), (i) te controleren of en 

welke persoonsgegevens wij over u opgeslagen hebben en kopieën van deze gegevens te ontvangen, (ii) 

de rectificatie, aanvulling of wissing van persoonsgegevens die onjuist zijn of niet rechtsconform verwerkt 

worden, te verlangen, (iii) van ons te verlangen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (iv) 

onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of in 

alle gevallen eerder voor de verwerking gegeven toestemming te herroepen, waarbij een dergelijke 

herroeping de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping onaangetast laat, (v) 

gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, (vi) de identiteit van derden aan wie uw persoonsgegevens 

doorgegeven worden, te kennen en (vii) bezwaar te maken bij de autoriteit voor gegevensbescherming. 

 

 

4 Onze contactgegevens 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact 

op met ons via de in Bijlage 7 vermelde contactgegevens. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Bijlage 1: Verwerkte persoonsgegevens van leden, hun medewerkers en 

ambtenaren 
 

Leden (m.i.v. voormalige leden) 
 Lidnummer 

 Gegevens over lidmaatschap (bijv. aanvang lidmaatschap, onderverdeling bij vakgroepen) 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Ondernemingsnaam en de aanduiding van de bijbehorende onderneming 

 Beroepstitel 

 Burgerlijke staat 

 Adressen 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Gegevens van het bedrijfsregister en overige classificatiegegevens 

 Bedrijfsgegevens, met name conform § 70 lid 3 WKG bekend gemaakte gegevens 

 Bedrijfsboekgegevens 

 Onderscheidingen 

 Gepubliceerde faillissementsgegevens 

 Gegevens m.b.t. toewijzingen, inschrijfgelden en bijzondere verrichtingen m.i.v. 

berekeningsgrondslag 

 Geboortedatum 

 Privéadres ondernemer (indien geen bedrijfsboekinvoer) 

 Bankgegevens 

 Aanmaningsgegevens 

 Gegevens over kamerverkiezingen (bijv. einddata, kiesgerechtigdheid, nominatie, 

verkiezingsvoorstellen) 

 Gegevens uit de communicatie met het lid 

 Gegevens voor het beheer van vrijwillige ondersteuningsgelden van kamerfracties aan de leden 

en/of aan hun naasten (bijv. inkomensverhoudingen, aanvraagredenen, prestatiegegevens, 

bankgegevens) 

 UIS-nummer 

 Correspondentietaal 

 Gegevens die in samenhang met bijeenkomsten, vergaderingen en scholingsaanbiedingen 

worden verzameld (bijv. deelnemerslijsten) 

 Onderhandelings- en vergaderprotocollen, evenals gegevens in samenhang met 

onderhandelingen voor collectieve overeenkomsten 

 Gegevens die in samenhang met onderzoekverzoeken worden verwerkt 

 Gegevens betreffende de berekening en inrichting van toewijzingen  

 Bedrijfs-ID 

 GLN van de openbare administratie 

 Wkoe-nummer 

 Kamer- en lidnummer 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 

Ambtenaren 
 Naam 

 Aanhef/geslacht 
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 Ondernemingsnaam en de aanduiding van de bijbehorende entiteit 

 Burgerlijke staat 

 Adres 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Gegevens van het bedrijfsregister en overige classificatiegegevens 

 Gegevens over faillissementen van de betrokkene als ondernemer om te controleren of de 

betrokkene als directeur mag worden gevraagd 

 Geboortedatum 

 Directiegegevens (bijv. clementie van vereisten aan het uitoefenen conform §§ 26-28 GewO, 

erkenning conform § 373a ff GewO, functie in de onderneming, datum en omvang van de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging) 

 Onderscheidingen 

 Correspondentietaal 

 Gegevens uit de communicatie met de ambtenaar 

 Gegevens die in samenhang met bijeenkomsten, vergaderingen en scholingsaanbiedingen 

worden verzameld (bijv. deelnemerslijsten) 

 Onderhandelings- en vergaderprotocollen, evenals gegevens in samenhang met 

onderhandelingen voor collectieve overeenkomsten 

 Bedrijfs-ID 

 GLN van de openbare administratie 

 Wkoe-nummer 

 Kamer- en lidnummer 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 

Medewerkers van leden 
 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Ondernemingsnaam van de bijbehorende onderneming 

 Functie en takenlijst in de organisatie van het lid 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Correspondentietaal 

 Overige gegevens uit de communicatie met de medewerker 

 Bedrijfs-ID 

 GLN van de openbare administratie 

 Wkoe-nummer 

 Kamer- en lidnummer 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 Geboortedatum 

 Burgerlijke staat 

 Huisadres 

 

 

Bijlage 2: Verwerkte persoonsgegevens van functionarissen en 

medewerkers van economische organisaties 
 

Functionarissen (inclusief voormalige functionarissen) van economische organisaties 
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 Volgnummer 

 Gegevens over lidmaatschap (bijv. lidnummer, aanvang lidmaatschap, onderverdeling bij 

vakgroepen) 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Ondernemingsnaam en de aanduiding van de bijbehorende entiteit 

 Burgerlijke staat 

 Adressen 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken  

 Gegevens van het bedrijfsregister en overige classificatiegegevens 

 Bedrijfsgegevens, met name conform § 70 lid 3 WKG bekend gemaakte gegevens 

 Bedrijfsboekgegevens 

 Onderscheidingen 

 Gegevens van sociale verzekeringen, voor zover relevant voor de eigenschap als functionaris 

 Gegevens m.b.t. verlies van de functie conform § 53 WKG 

 Toewijzingsgegevens 

 Geboortedatum 

 Bankgegevens 

 Mandaten 

 Gegevens betreffende kiesrecht, met name uitsluiting wegens faillissement conform §§ 73 WKG 

 Gegevens over contacten met de functionaris 

 Functiegegevens 

 Carrièregegevens (als functionaris) 

 Onkostenvergoedingen 

 Aansluiting bij een kiesgroep 

 UIS-nummer 

 Correspondentietaal 

 Gegevens over deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten (bijv. deelnemerslijsten) 

 Gegevens voor de controle en goedkeuring van de ramingen en afsluiting van rekeningen van de 

vakverenigingen en hun boekhouding 

 Onderhandelings- en vergaderprotocollen, evenals gegevens in samenhang met 

onderhandelingen voor collectieve overeenkomsten 

 Bedrijfs-ID 

 GLN van de openbare administratie 

 Wkoe-nummer 

 Kamer- en lidnummer 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 Foto 

 

Medewerkers van organisaties van economische organisaties 
 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Naam van de bijbehorende organisatie van de economische organisatie 

 Functie en takenlijst in de organisatie van de economische organisatie 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Correspondentietaal 
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 Overige gegevens uit de communicatie met de medewerker 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 Foto 

 

 

Bijlage 3: Verwerkte persoonsgegevens van stagiaires en personen die 

meester- of bekwaamdheidsexamens afleggen 
 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Adres 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Gegevens over sociale verzekeringen (alleen voor zover er een wettelijke verplichting hiervoor 

bestaat om deze te verwerken, bijv. ten behoeve van afrekeningen met een iemand met een 

sociale verzekering) 

 Geboortedatum en -plaats 

 Burgerlijke staat 

 Huisadres 

 Beroepsgegevens (bijv. stagiairenummer, meesterberoep) 

 Internaatkostenbijdrage (bijv. leercontractgegevens) 

 Opleidingsgegevens (bijv. leercontractgegevens, examengegevens, afgesloten opleidingen enz.) 

 Gegevens over de wettelijke vertegenwoordiger (bijv. naam, adres, contactgegevens enz.) 

 Gegevens over stagebedrijf (voor stagiaires) 

 Stageaanbod (voor stagiaires) 

 Studenten-, leerlingen- en opleidingshulpen 

 

 

Bijlage 4: Verwerkte persoonsgegevens van oprichters, belangstellende 

partijen en journalisten 
 

Oprichters en belangstellende partijen 
 Volgnummer 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Beroep 

 Burgerlijke staat 

 Adressen 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Onderscheidingen 

 Geboortedatum 

 Privéadres ondernemer (indien geen bedrijfsboekinvoer) 

 Bankgegevens 

 Mandaten 

 Gegevens uit de communicatie met de oprichter of belangstellende partij 

 Correspondentietaal 
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 Gegevens die in samenhang met onderzoekverzoeken worden verwerkt 

 Gegevens die in samenhang met bijeenkomsten, vergaderingen en scholingsaanbiedingen 

worden verzameld (bijv. deelnemerslijsten en notulen) 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 Ondersteuningsgegevens (bijv. nieuwsbrief ja/nee) 

 Gegevens uit video-opnames, voor zover de betrokken persoon zich binnen de WKO bevindt 

 Gegevens over deelname aan cursussen, voor zover van toepassing (bijv. examengegevens, 

opleidingsgegevens) 

 Naar aanleiding van bijeenkomsten gemaakte foto's 

 

Journalisten 
 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Aansluiting bij een medium 

 Schriftelijke correspondentie en overige communicatiegegevens (bijv. uitnodigingen, toe-

/opzeggen van de deelname) 

 Correspondentietaal 

 Vermeldingen tot deelname aan bijeenkomsten en persconferenties  

 Door journalisten gepubliceerde gegevens 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 Gegevens uit video-opnames, voor zover de betrokken personen zich binnen de WKO bevindt 

 Naar aanleiding van foto gemaakt tijdens bijeenkomsten 

 

 

Bijlage 5: Verwerkte persoonsgegevens van dienstverleners en -

ontvangers, hun medewerkers en ambtenaren 
 

Dienstverleners en -ontvangers 
 Volgnummer 

 Naam of benaming 

 Aanhef/geslacht 

 Aansluiting bij de Kamer van Koophandel 

 Lidnummer (als er sprake is van aansluiting bij de Kamer van Koophandel) 

 Adres 

 Telefoon- en faxnummer  en andere voor de adressering noodzakelijke informatie die ontstaat 

door moderne communicatietechnieken (bijv. e-mail) 

 Geboortedatum 

 Bedrijfsboekgegevens 

 Gegevens over kredietwaardigheid 

 Blokkeringskenmerk (bijv. contactblokkering, rekeningblokkering, boekingsblokkering, 

betalingsblokkering) 

 Indeling bij een bepaalde dienstverleners- of -ontvangerscategorie (inclusief regionale indeling 

enz.) 

 Identificatienummers ten behoeve van ambtelijke statistieken, evenals UID-nummer en Intrastat-

identificatienummer 

 Onderwerp van de levering of dienst  
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 Kwalificatie van dienstverleners (bijv. pedagogische ervaring van trainers die cursussen geven) 

 Referenties/overige opdrachtgevers 

 Bonus-, provisiegegevens e.d. 

 Contactpersoon bij dienstverlener voor het afhandelen van de levering of dienst 

 Bij de dienstverlening meewerkende derde partijen m.i.v. informatie over de aard van de 

medewerking 

 Leverings- en dienstverleningsvoorwaarden  

 Gegevens ter garantie van de levering of dienst en t.b.v. uw financiering 

 Gegevens over de belastingplicht en belastingberekening 

 Financierings- en betalingsvoorwaarden 

 Bankgegevens 

 Creditcardnummers en -bedrijven 

 Gegevens over kredietbeheer (bijv. kredietlimiet, wissellimiet) 

 Gegevens over betalingsgedrag van de betrokken persoon 

 Aanmanings-/klachtengegevens 

 Bankrekening- en beleggingsgegevens 

 Op de dienst betrekking hebben kosten en opbrengsten 

 Bijzondere grootboekprocessen (bijv. Specifieke voorzieningen, wisselvordering, aanbetaling, 

bankgarantie) 

 Dienstverleningsgegevens die vereist zijn voor de verrekening aan de dienstontvanger 

 Correspondentietalen, overige afspraken en codes voor gegevensuitwisseling 

 Overige gegevens uit de communicatie met de dienstverlener of -ontvanger 

 

Medewerkers en ambtenaren 
 Volgnummer 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Bijbehorende dienstontvanger of -verlener  

 Functie van de betrokkene bij de dienstontvanger of -verlener 

 Telefoon- en faxnummer en andere voor de adressering noodzakelijke informatie die ontstaat 

door moderne communicatietechnieken (bijv. e-mail) 

 Correspondentietaal 

 Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

 Door de medewerker/ambtenaar verwerkte bedrijfsgevallen 

 Overige gegevens uit de communicatie met de medewerker/ambtenaar 

 

 

Bijlage 6: Verwerkte persoonsgegevens van politieke beleidsvormers en 

belangenbehartigers  
 Volgnummer 

 Naam 

 Aanhef/geslacht 

 Telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere voor de adressering noodzakelijke informatie 

die ontstaat door moderne communicatietechnieken 

 Uitgeoefende functie 

 Politieke instelling/partij 

 Organisatorische aansluiting 

 Deelname aan bijeenkomsten  
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 Taalprotocollen 

 Overige gegevens uit de communicatie met de betrokkene 

 Informatie over medewerking aan politieke beslissingen en politieke processen  

 Informatie over medewerking bij het opstellen van de arbeidsrecht-betreffende normen van de 

collectieve wetgeving  

 door de betrokkene zelf openbaar gemaakte gegevens (bijv. interviews) 

 Interne ID’s voor technische doeleinden 

 

 

Bijlage 7: Contactgegevens functionaris gegevensbescherming 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

