Privacy beleid/ annuleringsvoorwaarden
Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring licht de gebruiker voor over de wijze waarop de verantwoordelijke leverancier
Tauros Diagnostik GbR, Niederwall 5 in 33602 Bielefeld, Duitsland. Tel: 0521 – 32930030, fax: 0521 –
32930033, e-mailadres: info@tauros-diagnostik.de op de websites www.tauros-diagnostik.de en
www.tauros-diagnostik-shop.de persoons gerelateerde data verzamelt en gebruikt, evenals over de
omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van de data.
Toegang tot de gegevens/ server logfiles
Tauros Diagnostik GbR, respectievelijk haar provider, verzamelt gegevens bij ieder verzoek om
toegang tot het aanbod (zgn. server logfiles). Tot deze gegevens behoren: de naam van de bezochte
website, de bestandsnaam, datum en tijdstip, de doorgegeven hoeveelheid data, melding van een
geslaagde opvraagactie, browsertype alsmede versie, het besturingssysteem van de gebruiker,
referrer URL (de eerder bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.
De leverancier gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische evaluatie ten gunste van het
bedrijf, de veiligheid en het optimaliseren van het aanbod. De leverancier behoudt zich echter het
recht voor om protocolgegevens achteraf te controleren, indien op grond van concrete aanwijzingen
een gerechtvaardigde verdenking bestaat van onrechtmatig gebruik.
Hanteren van persoons gerelateerde data
Persoons gerelateerde gegevens bestaan uit informatie met behulp waarvan een persoon is te
identificeren, oftewel informatie die tot één persoon is te herleiden. Daartoe behoren de naam, het
postadres, emailadres of telefoonnummer.
Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de betreffende
voorschriften uit het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en uit het Teledienstdatenschutzgesetzes
(TDDSG). De klant heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie, correcties, blokkeren of
verwijderen van de opgeslagen gegevens.
Alle klant gerelateerde gegevens/ onderzoeksgegevens worden enkel en alleen aan de klant/
opdrachtgever verstuurd. Uitzondering is het verstrekken van gegevens aan de houder van het dier,
indien hij de ontvanger van de rekening is. Dit gebeurt altijd met gelijktijdige kennisgeving aan de
klant/ opdrachtgever. Bij contact met Tauros Diagnostik, bijvoorbeeld via het contactformulier of via
email, worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van het verwerken van de
aanvraag, evenals voor het geval aansluitend vragen ontstaan.
Newsletter
Met de Newsletter informeert Tauros Diagnostik GbR haar klanten/ opdrachtgevers over haar
aanbod.
Wanneer de klant/opdrachtgever de Newsletter wil ontvangen, heeft Tauros Diagnostik GbR een
werkend emailadres nodig, evenals informatie waaruit blijkt dat het opgegeven emailadres het adres
is van de klant/opdrachtgever, dan wel dat de eigenaar van het emailadres akkoord gaat met
ontvangst van de Newsletter. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de
Newsletter en worden niet aan derden doorgegeven.

Bij aanmelding voor de Newsletter bewaren wij uw IP-adres en de datum van aanmelding. Het
opslaan dient alleen als bewijs in geval derden het emailadres misbruiken en zich zonder medeweten
van de rechtmatige gebruiker aanmelden voor ontvangst van de Newsletter.
De klant/ opdrachtgever kan de toestemming voor het bewaren van persoons gerelateerde
gegevens, het emailadres, evenals het gebruik daarvan voor het versturen van de Newsletter te allen
tijde intrekken. Het intrekken kan via een link in de Newsletter, of door een mededeling aan de
hiervoor genoemde contactmogelijkheden.
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het toegangsmedium van de gebruiker
(PC, smartphone, etc.) specifieke, voor dat apparaat geldende informatie op te slaan. Dit ondersteunt
enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bijvoorbeeld door het
bewaren van login gegevens). Anderzijds dienen Cookies om statistische gegevens over het bezoek
op de website op te slaan en te kunnen analyseren met het oog op verbetering van het aanbod. De
bezoekers kunnen de inzet van Cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie
die het opslaan van cookies inperkt, of compleet verhindert. We wijzen er echter op dat het gebruik,
en met name het gebruikersgemak, zonder Cookies wordt beperkt.
Registratie
De voor de registratie ingevoerde gegevens dienen het doel van het gebruik van het aanbod. De
klant/ opdrachtgever kan per email worden geïnformeerd over het aanbod of over voor de
registratie relevante informatie, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technische
omstandigheden. De verzamelde gegevens komen voort uit het invoerscherm bij de registratie.
Daartoe behoren naam, postadres, emailadres, IP-adres en opdrachtverlening.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google
Analytics gebruikt zogenaamde Cookies, tekstbestanden die bewaard worden op de computer van de
gebruiker en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De door de Cookie
geproduceerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers wordt in de regel
doorgegeven aan een Googleserver in de USA en daar opgeslagen.
Echter, in geval van activeren van IP-anonimiteit op deze website wordt het IP-adres van de
gebruiker door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere
verdragsstaten met een overeenkomst betreffende de Europese handelszone. Alleen in
uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Googleserver in de USA doorgegeven en
daar afgekort. IP-anonimiteit is geactiveerd op deze website. In opdracht van de exploitant van deze
website zal Google de informatie gebruiken om het bezoek van gebruikers aan de website te
analyseren, om rapportages samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere
diensten te leveren aan de exploitant van de website die samenhangen met het gebruik van de
website en het internet.
Het door Google Analytics op uw browser vastgestelde IP-adres wordt niet samengebracht met
andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het opslaan van Cookies door een bepaalde
instelling van hun browser software verhinderen. Dit aanbod wijst de gebruiker er echter op dat zij in
dat geval mogelijkerwijs niet alle functies van de website in volle omvang kunnen gebruiken. Verder
kunnen de gebruikers het vastleggen van de door een Cookie geproduceerde gegevens, evenals de
data over hun gebruik van de website (incl. hun IP-adres) en de verwerking van deze data bij Google
verhinderen, wanneer zij de onder de volgende link beschikbare browser plug-in laden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Voor een alternatief voor de browser-add-on, of voor browsers op mobiele apparaten, klikt u
alstublieft op deze link om de gegevensverzameling op deze website door Google Analytics in de
toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een ‘opt out Cookie’ op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u
al uw Cookies wist, moet u deze link opnieuw installeren. (Bron: datenschutz-Muster von
Rechtsanwalt Thomas Schwenke - I Law it. Privacymodel aangepast).
Slotbepalingen
Indien één van de voorafgaande regelingen van het verdrag niet in werking treedt, dan tast dit de
geldigheid van de andere regelingen en de overeenkomst niet aan. Op de plaats van de niet in
werking tredende regeling zijn de wettelijke regelingen van toepassing. In het geval er geen
wettelijke regelingen voorhanden zijn, verplichten de partijen zich om een nieuwe regeling op te
stellen, die de economisch gewenste uitkomst van de niet werkende regeling het dichtst benadert. In
geval van geschillen voortkomend uit dit verdrag, is uitsluitend het Recht van de Bondsrepubliek
Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van de EGBGB. Voor juridische geschillen
die voortkomen uit dit verdrag en voor geschillen die zijn ontstaan uit aanspraken op grond van
andere juridische rechtvaardigingen, samenhangend met de onderzoeksopdracht, is de rechtbank bij
de hoofdvestiging van de firma Tauros Diagnostik GbR in Bielefeld uitsluitend plaatselijk
verantwoordelijk. De plaats van handeling is voor alle betrokkenen de plaats van de hoofdvestiging
van de firma Tauros Diagnostik GbR.

