
 

 

PRIVACY POLICY T.A.V. KLANTEN 

In het kader van onze samenwerking (o.a. door het invullen van onze klantenfiche) geeft u ons bepaalde 
persoonsgegevens, over uzelf of over een ander, en gaat u ermee akkoord dat wij, DP World Antwerp 
Holding NV, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren, Molenweg (KAL), Haven 1950 en ingeschreven 
in de KBO onder nummer 0406.070.605. deze persoonsgegevens zullen verwerken. Het is ook mogelijk 
dat wij de persoonsgegevens verkrijgen via een ander kanaal. Het kan voornamelijk de volgende 
persoonsgegevens betreffen: voor-en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres, fax nummer.  

Indien u ons persoonsgegevens van anderen geeft, garandeert u dat deze verzameld zijn in lijn met de 
toepasselijke wetgeving en dat de betrokkenen afdoende geïnformeerd zijn. 

Onze verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 5 a) (toestemming) en b) 
(noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van de wet van 8 december 1992 voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 
6.1. a) (toestemming) en b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679). 

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden met het oog op klantenadministratie, het uitvoeren van 
onze overeenkomst (bv. orderbeheer) en alle communicatie hieromtrent. Indien u hiermee toestemt 
zullen we uw persoonsgegevens eveneens gebruiken voor het versturen van commerciële 
communicaties (bv. nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen/opendeurdagen, etc.).  

Indien dit nodig zou zijn in het kader van onze overeenkomst kunnen we de persoonsgegevens delen 
met andere vennootschappen van de DP World groep en/of overmaken aan een van onze partners. We 
zorgen ervoor dat deze ontvangers de persoonsgegevens zullen verwerken overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving. Indien de persoonsgegevens verwerkt zullen worden buiten de Europese 
Economische Ruimte zullen wij de EC Standaard Clausules of gelijkaardige contractuele bepalingen met 
de ontvanger ondertekenen.  

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze 
onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken indien de 
wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In zoverre de verwerking gebaseerd is op de toestemming 
kan u op elk moment uw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken. 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. 

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 zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij een contractuele relatie hebben of langer indien 
dit wettelijk vereist zou zijn. 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer / Gegevensbeschermingsautoriteit (Rue de la Presse, 35 te 1000 Brussel - 
commission@privacycommission.be). 


