
 

 

Informatie overeenkomstig art. 14 EU-AVG van CRIF Bürgel GmbH 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie en de functionaris voor Gegevensbescherming van de onderneming 
 CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, D-81373 München, tel.: +49 40 89803-0 

 Men kan schriftelijk contact opnemen met de functionaris voor Gegevensbescherming van CRIF Bürgel GmbH op b.g. adres t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming of via e-
mail op datenschutz@buergel.de. 

 

2. Gegevensverwerking door CRIF Bürgel GmbH 

2.1 Doel van de gegevensverwerking en de rechtmatige belangen die door CRIF Bürgel GmbH of een derde partij worden nagestreefd 
 CRIF Bürgel GmbH verwerkt persoonsgegevens om aan daartoe gerechtigde ontvangers informatie ter beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke en 

rechtspersonen te verstrekken. Daartoe worden ook ratings berekend en doorgegeven. CRIF Bürgel GmbH zal de informatie alleen beschikbaar stellen indien er in het 
afzonderlijke geval sprake is van een rechtmatig belang dat op geloofwaardige wijze is aangetoond en de verwerking na afweging van alle belangen is toegestaan. Er is in 
het bijzonder sprake van een rechtmatig belang voor het aangaan van transacties waarbij financiële risico's worden gelopen. De kredietwaardigheidscontrole dient om 
ontvangers te beschermen tegen verliezen bij kredietverstrekking en biedt tevens de mogelijkheid om leners middels advies te beschermen tegen overmatige schulden. De 
gegevens worden ook verwerkt ten behoeve van fraudepreventie, preventie van witwaspraktijken, identiteitscontrole, adresbepaling, klantenzorg, risicobeheer en direct 
marketing. CRIF Bürgel GmbH informeert over eventuele wijzigingen in het doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 14, lid 4 AVG. 

 

2.2 Juridische basis voor gegevensverwerking 

 CRIF Bürgel GmbH verwerkt persoonsgegevens op basis van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens mogen op basis van 
toestemming en uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder f) AVG worden verwerkt voor zover de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde dit vereisen en 
voor zover de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet overwegen. Er is in het 
bijzonder sprake van een rechtmatig belang voor het aangaan van transacties waarbij financiële risico's worden gelopen. 

 Een toestemming kan te allen tijde door de desbetreffende contractpartner worden ingetrokken. Dit geldt ook voor toestemmingen die reeds vóór de inwerkingtreding van de 
AVG zijn verleend. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking onverlet.  

 

2.3 Herkomst van de gegevens 

 CRIF Bürgel GmbH ontvangt de gegevens van haar contractpartners. Dit zijn bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland die actief 
zijn op het gebied van handel, dienstverlening, verhuur, energievoorziening, telecommunicatie, verzekering of incasso en kredietinstellingen, financiële en 
betalingsdienstaanbieders en andere contractpartners die voor de in paragraaf 2.1 uiteengezette doeleinden gebruik maken van producten van CRIF Bürgel GmbH. 
Daarnaast verwerkt CRIF Bürgel GmbH informatie die afkomstig is uit algemeen toegankelijke bronnen zoals openbare registers en officiële aankondigingen 
(handelsregisters, schuldregisters, faillissementsaankondigingen). 

 

2.4 Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt  

 Persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam (mogelijk ook voormalige namen die op afzonderlijke aanvraag worden verstrekt), voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
adres, voormalige adressen 

 Informatie over onbetwiste en verschuldigde vorderingen en vorderingen waarvoor herhaaldelijk aanmaningen werden verzonden of die afdwingbaar zijn en de 
afhandeling daarvan 

 Aanwijzingen van misbruik of anderszins frauduleus gedrag zoals identiteitsfraude of de verstrekking van onjuiste informatie over de kredietwaardigheid in verband met 
contracten voor telecommunicatiediensten of contracten met kredietinstellingen of financiële dienstverleners (krediet- of beleggingsovereenkomsten, bankrekeningen) 

 Informatie uit openbare registers en officiële aankondigingen  
 Waarschijnlijkheidswaarden 

 

2.5 Categorieën ontvangers van persoonsgegevens 
 Ontvangers zijn contractpartners uit de in paragraaf 2.3 genoemde branches. De verstrekking van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt 

plaats in overeenstemming met de eisen die de Europese Commissie hieraan stelt. Andere ontvangers kunnen overeenkomstig art. 28 AVG opdrachtnemers van CRIF 
Bürgel GmbH zijn.  

 

2.6 Bewaartermijn van de opgeslagen gegevens 
 CRIF Bürgel GmbH bewaart informatie over personen slechts gedurende een bepaalde termijn.  

 Het beslissende criterium voor het bepalen van deze termijn is de noodzaak. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de gedragscode van de vereniging “Die 
Wirtschaftsauskunfteien e. V.” Daarna bedraagt de periode waarin de persoonlijke gegevens worden bewaard in principe exact drie jaar vanaf de dag dat deze niet meer 
zijn vereist. In afwijking hierop worden bijvoorbeeld gewist:  

 

 Gegevens uit de schuldregisters van de centrale voor tenuitvoerlegging bevoegde rechtbanken na tot op de dag nauwkeurig drie jaar, maar reeds eerder indien CRIF 
Bürgel GmbH kan aantonen dat deze zijn gewist door de centrale voor tenuitvoerlegging bevoegde rechtbanken. 

 Informatie over consumenten-/insolventieprocedures of procedures voor de sanering van restschulden na tot op dag nauwkeurig drie jaar na afloop van de 
insolventieprocedure of de kwijting van de restschuld. In bijzondere gevallen kunnen de gegevens ook eerder worden gewist. 

 Informatie over de niet-ontvankelijkheid van de faillissementsaanvraag wegens gebrek aan activa, beëindiging van de bij de faillissementsaanvraag door de rechter 
opgelegde maatregelen om de belangen van de crediteuren optimaal te behartigen (Veiligheidsmaatregelen) of door kwijting van de restschuld na tot op dag drie jaar 
nauwkeurig.  

 Gegevens over voormalige adressen worden tot op de dag nauwkeurig drie jaar bewaard; daarna wordt getoetst of een bewaartermijn van nogmaals drie jaar 
noodzakelijk is. Daarna worden deze op de dag nauwkeurig gewist voor zover er geen noodzaak bestaat om deze ten behoeve van identificatie langer te bewaren.  

 

3. Rechten van betrokkenen 
 Elke betrokkene heeft op grond van art. 15 AVG recht op informatie van CRIF Bürgel GmbH, op grond van art. 16 AVG het recht op correctie, op grond van art. 17 AVG het 

recht op verwijderingen en op grond van art. 18 AVG het recht op beperking van de verwerking. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met de toezichthoudende 
autoriteit die verantwoordelijk is voor CRIF Bürgel GmbH, het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (Beierse Staatsbureau voor toezicht op 
gegevensbescherming). Een toestemming kan te allen tijde door de desbetreffende contractpartner worden ingetrokken. 

 
 Op grond van art. 21, lid 1, van de AVG kan er tegen gegevensverwerking bezwaar worden aangetekend op grond van de specifieke situatie van de 

desbetreffende persoon. Dit bezwaar, waaraan geen vormvoorwaarden worden gesteld, dient men te richten aan CRIF Bürgel GmbH, Datenschutz, 
Radlkoferstraße 2, D-81373 München. 

 

4. Rating 

 Voorafgaand aan zakelijke transacties waaraan een economisch risico is verbonden, willen zakenpartners zo goed mogelijk kunnen inschatten of er aan de aangegane 
betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Met de informatie en middels zogenaamde waarschijnlijkheidswaarden ondersteunt CRIF Bürgel GmbH bedrijven in hun 
besluitvormingsproces en helpt hen om alledaagse (commodity-) krediettransacties snel af te handelen.  

 Hierbij wordt op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden een prognose voor de toekomstige resultaten opgesteld. De berekening van de 
waarschijnlijkheidswaarden is bij CRIF Bürgel GmbH voornamelijk gebaseerd op de informatie die is opgeslagen over een persoon bij CRIF Bürgel GmbH, die ook is 
opgenomen in de informatie op grond van artikel 15 AVG. Daarnaast wordt er van adresgegevens gebruik gemaakt. Op basis van de over een persoon opgeslagen 
gegevens en de overige gegevens worden deze ingedeeld in groepen van personen die in het verleden een vergelijkbaar betalingsgedrag vertoonden. De gebruikte 
methode wordt “logistische regressie” genoemd en is een goed onderbouwde, reeds lang beproefde wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risico's.  

 De volgende gegevens worden door de CRIF Bürgel GmbH gebruikt om de rating te berekenen. Daarbij wordt niet elke soort gegevens in elke scoreberekening 
meegenomen: geboortedatum, geslacht, winkelwagenwaarde, adresgegevens en woonduur, eerdere wanbetaling, negatieve kenmerken zoals het niet verstrekken van 
informatie over vermogen aan overheidsinstanties, tevredenheid van schuldeiser uitgesloten, tevredenheid van schuldeiser niet aangetoond, incassoprocedures en 
schuldbewaking. 

 

 CRIF Bürgel GmbH neemt zelf geen beslissingen, zij ondersteunt de aangesloten contractpartners in hun besluitvormingsproces slechts door informatieverstrekking. De 
risicobeoordeling en beoordeling van de kredietwaardigheid vindt uitsluitend plaats door de directe zakenpartner aangezien alleen deze over veel aanvullende informatie 
beschikt. Dit geldt ook indien deze uitsluitend afhankelijk is van de informatie- en waarschijnlijkheidswaarden van CRIF Bürgel GmbH.  

 


