PRIVACY VERKLARING
Gerlach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gerlach & Co. Internationale Expediteurs N.V
Schouwkensstraat 7
2030 Antwerpen
België
Tel: +32 3 545 0220
www.gerlachcs.com
Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met de functionaris voor
gegevensbescherming. Deze functionaris staat ook voor u klaar om verzoeken om informatie te
behandelen, suggesties aan te nemen of klachten af te handelen.
Functionaris voor gegevensbescherming voor Gerlach:
Luc Bartkowski
Data Protection Officer
DataProtection.Gerlach.BeNelUK@dhl.com
Gerlach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:
-

-

-

Ter verbetering van de website, om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op
uw voorkeuren en voor de beveiliging van de website. De rechtsgrond hiervoor is AVG artikel
6 lid 1(f): Gerlach heeft een gerechtvaardigd belang bij verwerking van persoonsgegevens die
u bij of tijdens het bezoek aan onze website verstrekt, inclusief de gegevens die uw web
browser tijdens de communicatie naar de website stuurt.
Nakoming van een contract: om precontractuele en contractuele redenen hebben wij uw
persoonsgegevens nodig zodat wij onze diensten kunnen leveren en de verplichtingen
kunnen nakomen die ontstaan als gevolg van de contractuele overeenkomst met u. De
rechtsgrond hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(b).
Verwerking voor direct marketing doeleinden: Als u een bestaande klant bent bij Gerlach of
een andere entiteit van Deutsche Post AG, of als u zich aanmeldt voor onze
nieuwsbriefservices, worden uw adresgegevens (zoals uw naam en adres) verwerkt om met u
te kunnen opnemen teneinde u de meest recente informatie te geven over onze
aanbiedingen, producten, services, evenals nieuwsberichten.
Als u een klant bent bij Gerlach is de juridische basis voor de hierboven genoemde
verwerking is AVG artikel 6 lid 1(f). De verwerking van klantgegevens voor eigen direct
marketing-doeleinden wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor een rechtmatig belang.

Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zijn wij gerechtigd om uw e-mailadres
voor dit doeleinde te gebruiken. De juridische basis hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(a).
In het geval dat u bezwaar aantekent of zich afmeldt voor onze nieuwsbriefservices, worden
de respectieve gegevens geblokkeerd, respectievelijk verwijderd en niet meer verwerkt voor
dergelijke doeleinden.
Vanwege de aard van de Gerlach dienstverlening worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan
instanties zoals de douane en de belastingdienst. Gerlach zal uw persoonsgegevens echter niet
delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet
of voor het doel van de overeenkomst is vereist.
Externe serviceproviders die namens ons gegevens verwerken, zijn contractueel gehouden om strikte
vertrouwelijkheid te garanderen zoals vastgelegd in AVG Art. 28. Gerlach blijft verantwoordelijk om
de veiligheid van uw gegevens in dergelijke omstandigheden te waarborgen. De serviceproviders
volgen de instructies van Gerlach, en dit wordt gewaarborgd door technische en organisatorische
maatregelen, evenals door middel van steekproeven en controles.
Het "beleid inzake gegevensprivacy van DPDHL" reguleert de groepsbrede standaarden voor
gegevensverwerking, met een speciale nadruk op zogenaamde overdrachten aan derde landen. Dit
betreft de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU waar geen toereikend niveau
van gegevensbescherming geldt. Voor meer informatie over het "beleid inzake gegevensprivacy van
DPDHL" volgt u de volgende koppeling.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang voor het doel noodzakelijk is of wettelijk is bepaald.
Met betrekking tot de fiscale dienstverlening van Gerlach is dit een termijn van 7 jaar.
Afgezien van het recht om uw gegevens te verkrijgen, hebt u de volgende rechten:
-

-

U kunt opvragen welke persoonsgegevens worden opgeslagen.
U kunt een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of
blokkeren, op voorwaarde dat deze acties wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan
bestaande contractuele voorwaarden.
U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, in een
gestructureerde, veelgebruikte en in machinevorm leesbare indeling te ontvangen.
U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit - DPO ,Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, dpo@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Het recht op bezwaar geldt voor alle verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op
Art. 6 (1) f) AVG.
Om uw recht(en) uit te oefenen verzoeken wij u om een mail te sturen naar:
DataProtection.Gerlach.BeNelUK@dhl.com

Gerlach behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment en met of zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht.
Door gebruik te maken van de Gerlach website gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 februari 2019.

