
Lijst van procedures 
1. naam van de verantwoordelijke instantie 
nextbike GmbH 
 
2. Handelsregister Leipzig HRB 21178 
Algemeen directeur 
Ralf Kalupner 
 
3. Persoon belast met de gegevensverwerking 
De functionaris voor gegevensbescherming 
 
4. Adres van de verantwoordelijke instantie 
Erich-Zeigner-Allee 69-73 
04229 Leipzig 
 
5 Doel van de gegevens- verzameling, -verwerking en -gebruik 
nextbike GmbH exploiteert een fietsverhuursysteem. Gegevensverzameling en -verwerking, Er wordt 
gebruik gemaakt van gegevensverzameling en gegevensverwerking voor het uitoefenen van dit 
specifieke doel. 
 
6. Beschrijving van de betrokken personen en de daarmee verband houdende gegevens of 
gegevenscategorieën 
Gegevens van klanten, potentiële klanten en leveranciers, indien deze noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van de hieronder aangegeven doeleinden. 
 
7. Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld 
Overheidsinstanties op basis van wettelijke voorschriften, externe klanten en aannemers in 
overeenstemming met § 11 BBPR, alsook externe en interne posities om de onder 5 genoemde 
doelstellingen te bereiken. 
 
8. Standaardperioden voor het wissen van gegevens 
Na het verstrijken van de respectieve wettelijke bewaartermijnen worden de desbetreffende gegevens 
regelmatig gewist, mits het niet langer nodig is om de overeenkomst na te komen. Als er geen 
wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren, worden deze gewist zodra de onder 5. 
genoemde doelen niet meer bestaan. 
 
9. Doorgifte naar derde landen 
Een overdracht naar derde landen kan plaatsvinden wanneer een klant aan het “roamen” is en 
toegang heeft tot het nextbike-systeem in een ander geografisch gebied. in dat geval wordt de 
prevalentie in de volgende sectie van het GDPR weergegeven.  

 
Bij gebreke van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig 
artikel 45, lid 3, of van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46, met inbegrip van bindende 
bedrijfsvoorschriften, mag een doorgifte van persoonsgegevens of een categorie doorgiften van 
persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie slechts plaatsvinden onder 
een van de volgende voorwaarden 

1. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene 
en de voor de verwerking verantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de 
betrokkene genomen precontractuele maatregelen; 

2. de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de 
betrokkene gesloten overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en een 
andere natuurlijke of rechtspersoon; 

 

 


