
 
 
 

PRIVACY POLICY AANMELDINGSPROCES BEZOEKERS 
 
Indien u (één van) de bedrijfsterreinen (terminals) van de vennootschappen van de DP World groep 
(hierna “DP World”) in de haven van Antwerpen wenst te bezoeken, dient u zich voorafgaand aan te 
melden door uw voor-en achternaam en geboortedatum op te geven. Wanneer u de bedrijfsterreinen 
daadwerkelijk bezoekt zal u naar alle waarschijnlijk ook gefilmd worden.   
 
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 5 c) (voldoen aan wettelijke 
verplichting) en/of f) (gerechtvaardigde belangen) van de wet van 8 december 1992 voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 
6.1. c) (voldoen aan een wettelijke verplichting) en/of f) (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679).  
 
De persoonsgegevens zullen verwerkt worden met het oog op algemene veiligheid, beveiliging en 
toegangscontrole en om het DP World mogelijk te maken te voldoen aan haar verplichtingen onder de 
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) ISPS- en de Europese Verordening n°725/2004. 
Indien dit nodig zou zijn voor het verwezenlijken van deze doeleinden kunnen de persoonsgegevens 
gedeeld worden met bepaalde ontvangers (bv. IT dienstverleners van software m.b.t. 
toegangscontroles, etc.). Deze ontvangers zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen 
nemen om de persoonsgegevens te beschermen. 
 
Indien dit wettelijk verantwoord of vereist wordt, kunnen de persoonsgegevens ook worden 
doorgegeven aan bevoegde overheden en/of andere instanties die zich bezighouden met 
wetshandhaving (bv. politie, onderzoeksrechter, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer / Gegevensbeschermingsautoriteit, etc.).  
 
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.  
 
U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van deze 
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 DP World op het volgende 
e-mailadres: privacy.antw@dpworld.be 
 
De persoonsgegevens zullen bewaard worden door DP World zolang 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). 


