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GOSSELIN hecht groot belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan 
de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens. 

GOSSELIN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de GDPR. 

Dit brengt met zich mee dat wij volgende principes hanteren: 

• uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt; 

• verwerking van uw Persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst; 

• wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging 
van uw Persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• wij geven geen Persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

GOSSELIN , gevestigd te Belcrownlaan 23, 2100 Deurne, telefoonnummer 0032 (3) 360 55 
00, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

1. WELKE TYPE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

GOSSELIN  kan de volgende Persoonsgegevens verwerken: 

• contact informatie die u ons zelf verstrekt: naam, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-

nummer; 

• informatie betreffende de diensten die u van GOSSELIN wenst af te nemen: verhuis 
informatie (bv. laad- en losadres), het type service (bv. storage); 

• informatie met betrekking tot de behandeling van een klacht of claim (bijvoorbeeld uw 
rekeningnummer); 

• informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van onze 
Website, besturingssysteem, browser type en geografische locatie. 

Als informatie wordt verstrekt door de betrokkene via het contactformulier op de Website, zijn 
de velden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt De overige velden kunnen worden ingevuld teneinde de diensten geleverd door 
GOSSELIN GROUP te vergemakkelijken. Nalaten om deze velden in te vullen, zal geen effect 
hebben.  
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2. WAAROM VERWERKEN WIJ DIE PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN? 

GOSSELIN verzamelt uw Persoonsgegevens en verwerkt deze voor de uitvoering van de 
overeenkomst.  

3. UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN? 

U hebt het recht om: 

• inzage te vragen in de Persoonsgegevens die wij over u hebben; 
• uw Persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen; 
• de verwerking van uw gegevens te beperken; 
• bezwaar te maken tegen de verwerking; 
• uw gegevens over te laten dragen aan uzelf of een derde; 
• misbruik van uw Persoonsgegevens te melden; 
• om verzet aan te tekenen tegen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, 

indien dit zou voorvallen bij de verwerking van Persoonsgegevens.  

U bent gerechtigd om al het bovenstaande te vragen middels een gedagtekend en 
ondertekend verzoek naar GOSSELIN te Belcrownlaan 23, 2100 Deurne of 
gdpr@gosselingroup.eu, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of met een 
elektronische handtekening van uw e-mail.  

U krijgt feedback binnen de maand na indienen van uw verzoek.  

U bent gerechtigd om uw toestemming ten allen tijde in te trekken voor een specifieke 
verwerking, zonder dat dit de wettelijkheid van de verwerking op basis van die toestemming 
beïnvloedt vòòr de intrekking. 

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
Voor België is dit bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) te  Drukpersstraat / Rue De 
La Presse 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be,  
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) 

Elk land binnen de EER heeft een eigen superviserende autoriteit.  

Zonder afbreuk te doen aan elke andere administratieve of juridische remedie, zal elke 
betrokkene het recht hebben om een klacht in te dienen bij een superviserende autoriteit, 
meer bepaald in de lidstaat van zijn of haar gebruikelijke woonst, werkplaats of de plaats van 
de vermeende inbreuk wanneer de betrokkene oordeelt dat de verwerking van zijn 
persoonlijke gegevens ingaat tegen deze regeling. 

4. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

GOSSELIN kan gebruik maken van onderaannemers/verwerkers om de dienstverlening uit te 
voeren en dan kan het nodig zijn om uw Persoonsgegevens over te maken.  

Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen 
die namens GOSSELIN de Persoonsgegevens verwerken. 

mailto:gdpr@gosselingroup.eu
mailto:contact@apd-gba.be


 

 
 

Name doc: POL-GDPR-002-GOS Date: 21/11/2019 Page: 3 of 4 

 

 

Welke verwerkers? 

• Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor GOSSELIN optreden als onderaannemer 
of leverancier  voor het uitvoeren van de diensten; 

• Vennootschappen die verbonden zijn met GOSSELIN  

Persoonsgegevens worden alleen door GOSSELIN verwerkt voor de hierboven beschreven 
doeleinden.  Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik 
voor eigen doeleinden. 

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS – BUITENLAND 

Indien u naar het buitenland verhuist, is het nodig dat we uw Persoonsgegevens overdragen 
naar onderaannemers (en hun servers in het buitenland). Behoudens ingeval van een formeel 
verzoek tot toegang tot uw Persoonsgegevens, garanderen we dat alle door ons geselecteerde 
partijen die uw Persoonsgegevens verwerken, passende beveiligingsmaatregelen/waarborgen 
moeten bieden om deze te beschermen en alleen het recht hebben om de informatie te 
verwerken uitsluitend overeenkomstig de instructies van GOSSELIN .  

Daarnaast is het mogelijk dat in specifieke situaties uw Persoonsgegevens worden 
doorgegeven naar een derde land, wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst tussen ons of voor de uitvoering van de op uw verzoek genomen 
precontractuele maatregelen, of  wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de 
uitvoering van een in uw belang tussen GOSSELIN  en een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon gesloten overeenkomst (bv. uw werkgever). 

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen buiten de EU niet dezelfde juridische 
bescherming bieden aangaande Persoonsgegevens zoals voorzien onder het GDPR. In 
sommige landen buiten de EER kunnen Persoonsgegevens worden bekeken door rechtbanken, 
wetshandhaving instanties en nationale veiligheidsautoriteiten volgens de daar geldende 
wetgeving.  

In het geval u verhuist naar Amerika, maken wij u graag attent op de daar geldende 
privacywetgeving en wat u kunt doen om uw Persoonsgegevens te beschermen: 

Volgens de vertrouwelijkheidsverordening (Code of Federal Regulations), 19 CFR 103.31 
(d), is het publiek toegestaan manifestgegevens te verzamelen in elke haven van 
binnenkomst. Agenten verzamelen en publiceren namen van importeurs / verschepers van 
scheepsmanifesten tenzij door de importeur / verscheper de vertrouwelijkheid ingeroepen 
wordt. 

Als u hier niet mee akkoord kan gaan (dat uw data verzameld en getoond wordt op websites), 
kan u een brief sturen via email (vesselmanifestconfidentiality@cbp.dhs.gov) of per fax 
(202)325-0154 of per post naar de Privacy Branch van het CBP (Customs and Borders 
Protection) met het verzoek om uw gegevens niet vrij te geven op het scheepsmanifest. De 
bescherming van vertrouwelijke informatie is geldig voor twee (2) jaar, nadien is een 
hernieuwing nodig. 
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Hernieuwingsverzoeken moeten verzonden worden binnen 60-90 dagen voor het einde van de 
twee (2) jaar durende vertrouwelijkheidsperiode. CBP accepteert niet meer dan 10 varianten 
van de bedrijfsnaam. Wees zeker om het U.S. postadres en U.S. E.I.N. (Employer 
Identification Number) te vermelden. Er is geen vergoeding verbonden aan het verzoek om 
vertrouwelijkheid.  

De brief kan verzonden worden aan de CBP Vertrouwelijkheidsagent: 

U.S. Customs and Border Protection90 K. Street N.E.10th Floor Washington, DC 20228-1177. 

6. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS AAN ONS PERSONEEL 

Binnen GOSSELIN  worden uw Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan ons 
personeel op een ‘need to know’ basis. 

7. DUUR VAN DE BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Uw Persoonsgegevens worden door Gosselin bewaard zolang als noodzakelijk conform de 
‘data retention and deletion policy’ en in overeenstemming met de wettelijke termijnen. 

8. WIJZIGINGEN 

GOSSELIN  houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring voor haar klanten steeds te 
wijzingen. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd 21 november 2019. 

9. TOEPASSELIJK RECHT 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en 
Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht 
beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van 
Antwerpen (België). 

10. CONTACT 

Indien u nog enige vragen of opmerkingen heeft in verband met deze Privacyverklaring, kan u 
contact opnemen met het GDPR team op het adres Belcrownlaan 23, 2100 Deurne of 
GDPR@gosselingroup.eu.  

 


