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Aareon Europees klant- en marktonderzoek 

Informatie over gegevensbescherming volgens AVG 

Informatie voor deelnemers  
Als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nemen wij 

de bescherming van persoonsgegevens serieus en verwerken wij deze in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen. 

1. Verwerkingsverantwoordelijke   

De volgende ondernemingen van de Aareon Groep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

marketingdoeleinden zoals klant- en marktonderzoeken. 

 Aareon AG, Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz, Duitsland, e-mail: info@aareon.com 

 Aareon Deutschland GmbH, Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz, Duitsland, e-mail: 

info@aareon.com 

 Aareon RELion GmbH (ehem. mse Gesellschaften), Kurzes Geländ 12, 86156 Augsburg, 

Duitsland, e-mail: RELion.Vertrieb@aareon.com 

 phi-Consulting GmbH, Lise-Meitner-Allee 2, 44801 Bochum, Duitsland, e-mail: info@phi-

consulting.de  

 Aareon France SAS, Parc Tertiaire de Meudon, Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne 

Braconnier, 92366 Meudon La Forêt Cedex, Frankrijk, e-mail: communication@aareon.fr 

 Aareon Nederland B.V., Cornelis Houtmanstraat 36, 7825 VG Emmen, Nederland,  

e-mail: info@aareon.nl 

 Aareon Sverige AB, Flöjelbergsgatan 10, 431 37 Mölndal, Zweden, e-mail: info@aareon.se 

 Aareon UK Ltd., Building 500, Abbey Park, Stareton, Kenilworth, CV8 2LY, Verenigd Koninkrijk,  

e-mail: uk.reception@aareon.com 

De gezamenlijk verantwoordelijken hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan klant- 

en interessegegevens door Aareon AG en de betreffende ondernemingen voor 

marketingdoeleinden (bijv. enquêtes) gebruikt mogen worden.  

 Voor klanten en belangstellenden alsmede hun medewerkers van Aareon AG, Aareon 

Deutschland GmbH en phi Consulting GmbH vormt Aareon AG het hoofdkantoor voor de 

bepaling van de leidende toezichthoudende autoriteit.  

 Voor klanten en belangstellenden en hun werknemers van Aareon RELion GmbH (voorheen 
mse-vennootschappen) en in Frankrijk, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is deze 

onderneming de belangrijkste tak voor het bepalen van de leidende toezichthoudende 

autoriteit. 

 

2. Contact met de functionaris voor gegevensbescherming  

 Van Aareon AG en Aareon Deutschland GmbH per e-mail: 

datenschutzbeauftragter@aareon.com  
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 Van Aareon RELion GmbH (voorheen mse-vennootschappen) per e-mail: d.klapproth@ains-

a.de 

 Van phi-Consulting GmbH per e-mail: datenschutzbeauftragter@phi-consulting.de 

 Van Aareon France SAS per e-mail: fr-dpo@aareon.fr 

 Van Aareon-vennootschappen in Nederland per e-mail: privacy@aareon.nl 

 Van Aareon Sverige AB per e-mail: dataskyddsombud@aareon.com 

 Van Aareon UK Ltd. per e-mail: dp@aareon.com 

3. Doeleinden en rechtsgrondslag 

Het doel van de verwerking is het uitvoeren van het klant- en marktonderzoek. De rechtsgrondslag 

is een rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG voor het klant- en marktonderzoek. 

Tijdens het klant- en marktonderzoek kan u gevraagd worden om uw toestemming te geven 

overeenkomstig art. 6 lid 1 a) AVG om gecontacteerd te worden door gelieerde ondernemingen van 

de Aareon Groep. 

 

4. Gegevens en categorieën van gegevens 

Naam, heer/mevrouw, academische titel, functie, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijdsgroep, 

land, grootte van de stad, bezwaar tegen deelname, toestemming om gecontacteerd te worden, 

andere vrijwillige informatie.   

 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers 

Medewerkers van relevante afdelingen, gelieerde ondernemingen, ingeschakelde verwerkers. 

 

6. Opslagduur 

De persoonsgegevens zullen worden gewist na de voltooiing van het marktonderzoek en de 

voorbereiding van de analyse. Indien de deelnemer uitdrukkelijk toestemming geeft om te worden 

gecontacteerd, worden zijn/haar contactgegevens voor dat gebruik tot 3 jaar bewaard. 

 

7. Rechten van de betrokkene 

Betrokkenen hebben recht op informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking over de 

persoonsgegevens in kwestie, recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, recht 

op bezwaar of herroeping voor de toekomst op elk moment, recht op gegevensoverdraagbaarheid 

en recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.  
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