
Informa(e over gegevensverwerking onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid  

Wat is de reden voor gedeelde verantwoordelijkheid? 

Grover Group GmbH (“Grover Group”) en Grover Nederland B.V. (“Grover”) werken nauw samen om de 
diensten aan te bieden, die beschikbaar worden gesteld op www.grover.com en in de Grover-app (hierna 
afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als het “plaEorm”). Dit geldt ook voor de verwerking van uw 
gegevens. Grover Group en Grover zijn daarom gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
gegevens (art. 26 van de AVG). De parJjen hebben in een overeenkomst de verantwoordelijkheid 
vastgelegd met betrekking tot de afzonderlijke stappen die ondernomen worden Jjdens de verwerking 
van uw gegevens en wie van hen aan welke verplichJngen op grond van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming dient te voldoen. 

Voor welke verwerkingen is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid? 

ParJjen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle soorten verwerking die nodig is om de via het 
plaEorm aangeboden diensten of precontractuele maatregelen uit te kunnen voeren. Dit betreL alle 
acJviteiten die worden ondernomen om een overeenkomst uit te voeren, met name orderverwerking, 
betalingsverwerking, incasso, risicoanalyse voor fraudeprevenJedoeleinden, klanJdenJficaJe en 
klantenondersteuning, evenals de verwerking van uw gegevens voor markeJngdoeleinden. 

Wat zijn de par(jen overeengekomen? 

Als onderdeel van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid op grond van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming zijn Grover Group en Grover een overeenkomst aangegaan om te bepalen wie van 
hen aan welke verplichJngen uit hoofde van de AVG dient te voldoen. Dit heeL met name betrekking op 
de uitoefening van de rechten van de betrokken parJjen en het nakomen van de 
informaJeverplichJngen op grond van de arJkelen 13 en 14 van de AVG. 

Wat betekent dit voor de betrokken par(jen? 

Zelfs als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zullen de parJjen de verplichJngen uit hoofde van 
de wetgeving inzake gegevensbescherming als volgt nakomen conform hun eigen verantwoordelijkheid 
voor de individuele gegevensverwerkingsfasen: 

● Grover Group is de aanbieder van zowel de website grover.com als de Grover-app. Grover Group 
beheert de overeenkomsten met klanten en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die 
in dit kader plaatsvindt. 

● Grover is de contractuele partner van een klant indien de klant een huur- of koopovereenkomst 
met Grover is aangegaan. Grover is verantwoordelijk voor de operaJonele aUandeling van huur- 
en koopovereenkomsten van een klant en voor de gegevensverwerking die in dit kader 
plaatsvindt. 

● Grover Group voorziet de betrokken parJjen van de gegevensbeschermingsinformaJe die op 
grond van de arJkelen 13 en 14 van de AVG vereist is. 

https://www.grover.com/de-en/g-about/www.grover.com


● De rechten van de betrokken parJjen kunnen zowel bij Grover Group als bij Grover worden 
uitgeoefend. Grover Group is er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat de rechten van de 
betrokken parJjen worden nageleefd. 

● ParJjen zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen van door de betrokken parJjen 
uitgeoefende rechten. Zij verstrekken elkaar alle informaJe die nodig is om op verzoeken om 
informaJe te reageren. 


