
Gegevensbeschermingsfolder voor klanten van nextbike GmbH  

In de volgende folder willen wij u, onze klant, informeren over de volgende data processen van 

nextbike in verband met het gebruik van onze diensten en de rechten die u heeft op grond van 

GDPR/databeschermingsverordening (EU) 2016/679 en Duitse datawetten. 

1. Contactpersoon verantwoordelijk  

nextbike GmbH, Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig,  

2. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris 

Advocaat Peter Hense, Spirit Legal LLP, Petersstraße 15, 04109 Leipzig, Germany 

3. Persoonsgegevens 

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); onder identificeerbare 

natuurlijke persoon wordt verstaan een persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd, in het bijzonder door hem een identificatie, zoals een naam, een 

identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke 

kenmerken toe te kennen die nuttig zijn voor de beschrijving van een persoon. 

4. Doelstellingen en juridische grondslagen van gegevensverwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening 

gegevensbescherming (GDPR EU 2016/679 en Duitse gegevenswetten), voor de volgende 

doeleinden. 

4.1 Uitvoering van contracten/ precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 

1, onder a) tot en met f), van de GDPR (EU) 2016/679. 

Persoonlijke gegevens wordt om de volgende redenen verzameld: de verhuur van nextbike 

fietsen, de registratie van klanten op het nextbike fietssysteem via app, telefonische hotline, 

huurterminal, websites en de daarmee verbonden diensten. Bij contact met nextbike wordt de 

informatie opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en bij eventuele 

vervolgvragen. 

In het kader van een registratie- of verhuurproces verwerken wij persoonsgegevens die nodig 

zijn voor de oprichting, het inhoudelijke ontwerp, de wijziging of de beëindiging van de 

registratie of de respectieve contractuele relatie. Bijvoorbeeld: Naam, titel, adres, 

geboortedatum, telefoonnummer, bankgegevens / creditcardgegevens, maandelijkse bedragen 

van de factuuromzet, de fietsen die u gebruikt en vragen rondom de overeenkomst. 

Persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst met u uit te voeren of een reeds tot 

stand gekomen overeenkomst uit te voeren of te beëindigen. Hieronder valt bijvoorbeeld de 

gegevensverwerking die in het kader van onze klantenservice(s) wordt uitgevoerd. 



Persoonlijke gegevens van de gebruikers worden verzameld voor een aantal van de volgende 

redenen: 

1. de huur van nextbike fietsen,  

2. registratie van klanten op het nextbike systeem, dit gebeurt via app, telefonische hotline, 

terminal, websites en de diensten,  

3. diensten voor de nextbike fiets, 

4. Gegevens over het gebruik van de fiets (bv. de locatie van de nextbike aan het begin en 

het einde van de huurperiode, de parkeerprocessen en de locatie van de fiets) worden 

verzameld voor zover dit nodig is om de contractuele relatie met de klant uit te voeren. 

(Dit omvat ook het gebruik van de gegevens voor het opsporen en elimineren van fouten 

en storingen in het huurproces en in de algehele werking. 

4.2 Bescherming van gewettigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), van GDPR (EU) 

2016/679) 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is om onze belangen, belangen 

van derden te beschermen en alleen als in de loop van dit proces uw belangen niet worden 

overtroffen. Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende legitieme zakelijke belangen te 

beschermen: 

1. voor incassoprocedures, waaronder de overdracht van persoonsgegevens aan 

incassoserviceproviders voor het incasseren of verkopen van openstaande vorderingen 

voor interne doeleinden om onze bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren, 

2. business management analyse, bedrijfsanalyse, voor de verdere ontwikkeling van 

Diensten en producten voor directe reclame, om met uw toestemming contact met u op 

te nemen voor uw individuele behoeften, 

3. Noodzaak om geschikte eigen gelijkaardige producten aan te bieden, om wettelijke 

nalevingsambities te verzekeren,  

4. de veiligheid en beschikbaarheid van onze IT-systemen te waarborgen, en  

5. ter vermijding van schade bij de uitvoering van overeenkomsten met het leveren en 

distribueren van onze deelnemers aan de dienstverlening ter verrekening 

4.3 Nakoming van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, onder c), van GDPR (EU) 

2016/6790 

Wij zijn onderworpen aan verschillende wettelijke vereisten die kunnen leiden tot een 

verplichting om persoonsgegevens te verwerken, zoals commerciële, vennootschaps-, 

mededingings- en belastingwetten, wetten inzake gegevensbescherming en andere algemene 

wettelijke verplichtingen. 

4.4 Verwerking op basis van toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van GDPR (EU) 2016/679) 

 



Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als u ons uw toestemming hebt gegeven (u ontvangt 

verdere informatie, bijvoorbeeld voor de doeleinden en uw "opt out/revocatie"-opties wanneer u 

uw toestemming geeft). 

5.  Ontvangers van persoonsgegevens 

Bepaalde werknemers, die de juiste toestemming van ons bedrijf hebben gekregen, hebben 

toegang tot uw persoonlijke gegevens in de mate die nodig is om de bovengenoemde 

doeleinden te bereiken. Wij maken gebruik van dienstverleners* die ons ondersteunen bij de 

verwerking van gegevens in het kader van de orderverwerking (dienstverleners voor de 

volgende diensten:  

1. IT- en netwerkexploitatie,  

2. callcenters,  

3. klantenservice,  

4. verwerking van post,  

5. vernietiging van bestand/volume,  

6. printen, archiveren,  

7. verkooppartners,  

8. reclame en marketing,  

9. marktonderzoek,  

10. werking van online-aanbiedingen,  

11. websites en apps,  

*Deze dienstverleners zijn gebonden aan strikte contractuele afspraken, waaronder geheimhouding. 

Op contractuele basis verwerken ontvangers buiten ons bedrijf die niet voor ons werken in het kader 

van orderverwerking ook uw persoonsgegevens in de vereiste mate: 

12. Aanbieders van telecommunicatiediensten, bijvoorbeeld voor het voeren van 

gesprekken, het verzenden van SMS, enz, 

13. Verkooppartners en andere bedrijven die ons ondersteunen bij de verkoop van onze 

producten; banken, bijvoorbeeld voor de uitvoering van incassoprocedures; 

aanbieders van betaaldiensten,  

14. Banken, voor klantbetalingen,  

15. Belastingadviseurs/auditoren om de boekhouding van wettelijke vereisten (bv. fiscale 

regelgeving) te waarborgen en te herzien, 

16. advocaten, om onze juridische belangen te vertegenwoordigen en te handhaven. 

*Deze begunstigden zijn bovendien onderworpen aan wettelijke of beroepsverplichtingen en aan 

geheimhoudingsverplichtingen op grond van contractuele overeenkomsten. Wij zijn wettelijk verplicht om 

in individuele gevallen persoonsgegevens door te geven aan autoriteiten (bijv. verzoeken om informatie 

van onderzoek autoriteiten) of aan natuurlijke personen/rechtspersonen (bijv. om claims in te dienen). 

 

 

 



6. Gegevensverwerking in derde landen 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in Duitsland en in de Europese Unie. Dienstverleners 

die namens ons persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken (zogenaamde derde 

landen), zullen alleen worden gebruikt als de Europese Commissie voor dit derde land een 

"besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard" (artikel 45 van het GDPR 

(EU) 2016/679), "passende garanties" (artikel 46 GDPR (EU) 2016/679) of "interne 

gegevensbeschermingsvoorschriften" (artikel 47 GDPR (EU) 2016/679) heeft vastgesteld. 

Algemene informatie over de gelijkwaardigheidsbeschikkingen is te vinden op:  

o https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/dataprotection/datatransfersoutsideeu/adequacypr

otection-personal-data-non-eu-countries_de  

o https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/dataprotection/datatransfersoutsideeu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-

countries_de   

o https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-

usprivacy-shield_de  

o https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-

eu/bindingcorporate-rules_de  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor 

gegevensbescherming. 

Bovendien zullen uw persoonsgegevens in derde landen worden verwerkt indien dit nodig is om 

de overeenkomst na te komen (bv. huurtransacties in derde landen na "roaming-procedures"), 

indien u uw toestemming hebt gegeven of indien er een wettelijke verplichting bestaat voor deze 

verwerking. 

7. Verwijdering van persoonsgegevens 

Wij verwijderen altijd persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verzameld (zoals vermeld in het document). 

Wij wissen uw klantgegevens, uiterlijk een jaar na afloop van het kalenderjaar volgend op de 

annulering van uw gebruikersaccount bij ons, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht (bijv. 

handelsrechtelijke of fiscale verplichtingen); in deze gevallen wissen wij de gegevens aan het 

einde van deze wettelijke termijnen (meestal na 6-10 jaar).  

Aan het einde van een verhuurproces bepalen wij welke delen van uw gegevens relevant zijn 

voor de facturatie en onze dienstverlening (bijvoorbeeld reparatie of herverdeling van fietsen). 

Wij verwijderen gegevens die niet relevant zijn voor facturering of diensten onmiddellijk. Uiterlijk 

zes (6) maanden na verzending van de factuur wissen wij de verkeersgegevens waarop de 

factuur is gebaseerd. Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen uw factuur, kunnen wij uw 

gegevens bewaren totdat de bezwaren definitief zijn opgehelderd. Voor zover wij wettelijk 

verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook verder opslaan. 
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https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/dataprotection/datatransfersoutsideeu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_de
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Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen wij uw 

persoonsgegevens verwijderen uiterlijk zodra u uw toestemming intrekt en als er geen andere 

rechtsgrondslag is voor de verwerking van deze gegevens. 

8. Herkomst van persoonsgegevens 

We verwerken niet alleen persoonsgegevens die we rechtstreeks van u ontvangen, maar we 

ontvangen ook persoonsgegevens van derden dat op u betrekking kan hebben. 

9. Keuze en ontwerp opties 

Als u zich bij ons registreert onder een contract of op elk gewenst moment terwijl uw registratie 

wordt gecontinueerd of huurprocedures worden uitgevoerd, bieden wij u de optie om te 

beslissen over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in bepaalde gebieden. Via uw 

gebruikersaccount kunt u uw opties en ontwerpopties instellen. Als zakelijke klant kunt u ook 

contact opnemen met uw contactpersoon. 

10. Uw rechten 

Als betrokkene in het kader van GDPR (EU) 2016/679 heeft u de volgende rechten: 

1. U hebt recht op informatie over uw verwerkte gegevens (art. 15 GDPR (EU) 

2016/679). Neem hiervoor contact op met onze klantenservice, 

2. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze invullen in uw online profiel of 

laten corrigeren door onze klantenservice (art. 16 GDPR (EU) 2016/679). 

3. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden hebt u recht op verwijdering van uw 

gegevens (art. 17 van het bbpR (EU) 2016/679). U kunt uw gegevens verwijderen in 

uw online account of contact opnemen met de klantenservice 

4. U kunt uw gegevens opslaan in uw online account. 

5. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden hebt u recht op beperkingen bij de 

verwerking (art. 18 GDPR (EU) 2016/679). U kunt dit in uw online omgeving 

aanpassen of u kunt contact opnemen met de klantenservice. 

6. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen (Art. 20 GDPR (EU) 

2016/679), u kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice  

7. U hebt het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR 

(EU) 2016/679), bijvoorbeeld door contact op te nemen met de toezichthoudende 

autoriteit voor gegevensbescherming. 

8. U heeft het recht uw toestemming met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in 

te trekken:  

9. U heeft het recht de door u verstrekte gegevens in te trekken,  

10. U kunt te allen tijde instemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens met 

ingang van de toekomst. De intrekking laat de rechtmatigheid van de op basis van 

de toestemming verzamelde gegevens tot de herroeping van de verwerking onverlet. 

Bij het verkrijgen van uw toestemming krijgt u te horen hoe u deze intrekking kunt 

inleiden. Maar intrekking kan worden geïnitieerd door contact op te nemen met 

onze gegevensbeschermingsfunctionaris om dit te melden. 



11. U heeft een recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van uw gegevens 

onder bepaalde wettelijke voorwaarden; wij zullen u hierover informeren bij het 

afsluiten van het contract en aan het einde van deze bijsluiter. 

12. U hebt het recht bezwaar te maken tegen profilering of geautomatiseerde 

besluitvorming die gevolgen voor u kan hebben. 

11 Wijzigingen aan het privacy beleid 

Wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen kunnen het nodig maken 

om deze folder voor gegevensbescherming aan te passen, waarvoor wij ons het recht 

voorbehouden, raadpleeg daarom regelmatig de folder voor gegevensbescherming  

12 Uw recht van bezwaar (artikel 21 GDPR (EU) 2016/679) 

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6.1. e of art. 6.1.1 f van GDPR (EU) 

2016/679.  

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, zullen wij deze persoonsgegevens dan 

niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen die 

zwaarder wegen dan uw individuele rechten en/of vrijheden, of de verwerking dient om een 

rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, waarvoor wij uw 

toestemming hebben verkregen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de 

verwerking van deze persoonsgegevens voor dergelijke reclame. U kunt deze verklaring 

afleggen aan onze klantenservice. 

 

 

 

 


