
 

 

ALGEMENE PRIVACY POLICY 

Door met ons in contact te treden, ongeacht de manier waarop (e-mail, telefoon, brief, etc.), verstrek 
je ons bepaalde persoonsgegevens en ga je akkoord dat wij, DP World Antwerp Holding NV, met 
maatschappelijke zetel te 9130 Beveren, Molenweg (KAL), Haven 1950 en KBO nummer 0406.070.605 
deze persoonsgegevens zullen verwerking in het kader van onze samenwerking. Het is ook mogelijk dat 
we uw persoonsgegevens verkregen hebben via andere kanalen, bijvoorbeeld omdat ze op uw website 
(of die van uw werkgever) staan of via een van uw collega’s of zakenpartners. 

In de meeste gevallen zullen het voornamelijk contactgegevens betreffen, zoals uw voor- en 
achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en functie, die wij nodig hebben om aan uw verzoek 
tegemoet te komen of met u samen te werken. 

De verwerking van persoonsgegevens is (waarschijnlijk) gebaseerd op artikel 5.a. (toestemming), 5.b. 
(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene vóór de 
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen) of 5.f. (rechtvaardig belang – vlot en efficiënt 
verloop van de dagelijkse handelsactiviteiten) en kan, afhankelijk van onze relatie, gebaseerd zijn op 
een andere grond in artikel 5 van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 6.a. (toestemming), 6.b. 
(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene vóór de 
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen) of 6.f. (rechtvaardig belang – vlot en efficiënt 
verloop van de dagelijkse handelsactiviteiten) en kan, afhankelijk van onze relatie, gebaseerd zijn op 
een andere grond in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679). 

Gelet op onze relatie kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden voor verschillende doeleinden, 
evenwel betreft het naar alle waarschijnlijk de verwerking voor administratieve doeleinden, om een 
overeenkomst tussen ons (of tussen ons en uw werkgever) uit te voeren, in het kader van onze 
samenwerking of om aan uw verzoeken tegemoet te kunnen komen (of andersom). Indien u hiermee 
heeft toegestemd zullen we uw persoonsgegevens eveneens gebruiken voor het versturen van 
commerciële communicaties (direct marketing). 

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met andere entiteiten binnen de DP World groep. In 
zoverre dit vereist is in het kader van onze (contractuele) relatie, kunnen we uw persoonsgegevens ook 
delen met (een van) onze partners. We garanderen dat deze ontvangers zich ertoe zullen verbinden de 
persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Indien uw 
persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt doen we wat in onze 
mogelijkheden ligt om de nodige (contractuele) maatregelen te treffen in dit verband (bv. EC Standaard 
Clausules of gelijkaardige contractuele afspraken).  

 

 

 

 

 



 

 

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of 
onvolledig zijn, ze laten verwijderen en bezwaar maken tegen de verwerking en de verwerking ervan 
laten beperken indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Weet dan wel dat dat wij en 
desgevallend de andere vennootschappen van de DP World groep en/of onze partners, mogelijks niet 
kunnen voldoen aan onze (contractuele) verplichtingen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid in dit verband 
uit. 

In zoverre de verwerking gebaseerd is op de toestemming kan u op elk moment uw toestemming voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. 

U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van uw 
persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere 
verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).  

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met ons op het volgende e-
mailadres: privacy.antw@dpworld.be. 

We houden uw persoonsgegevens bij zolang al nodig is om de doeleinden waarvoor ze verzameld 
werden te verwezenlijken of langer, indien wettelijk vereist.  

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische nationale toezichthoudende 
autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit / l'Autorité de protection des données - Rue de la Presse, 
35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).  

 

 

Doel, 25 mei 2018 

 


