General Data Protection Regulation (GDPR)
Privacy Statement
Fleetport BE verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt is beschreven in deze Privacy Statement. Het geldt zowel voor het
geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn
verkregen.
Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Deticar bvba, BTW: BE 0891.608.885, Wolvertemsesteenweg 308,
1850 Grimbergen. Bereikbaar op telefoonnummer +32 (0)2 260 11 30 en per mail op brussel@fleetport.eu
Functionaris gegevensbescherming
Fleetport BE heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.
Categoriën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Fleetport BE persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Categorie en doel
Voornaam en/of achternaam: contact opnemen
Mailadres: contact opnemen
Telefoonnummer: contact opnemen
Rechtsgronden
Fleetport BE verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is en als dat nodig is om een overeenkomst met een klant
en/of leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een offerte gevraagd wordt.
Ontvangers
Fleetport BE zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat
zijn de zogenaamde ‘bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde
‘ontvangers’.
Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn
Noorwegen, Lichtenstein en Ijsland.
Fleetport BE geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen.
Bewaartermijnen
Fleetport BE bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van
gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.
Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de formulieren geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden.
Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal
één jaar na de afloop van de duur van de relatie met de betrokkenen dan wel de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Rechten van de betrokkene
U kan bij Fleetport BE een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt U bezwaar
maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Fleetport BE uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming,
kunt U die toestemming op elk moment weer intrekken. Hiervoor kan U contact opnemen met Fleetport BE.
Als U meent dat Fleetport BE handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens kan U klacht indien bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij Fleetport BE geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.
Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Fleetport BE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Fleetport BE gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de
bewerker hebben wij een overeenkomst.
Van tijd tot tijd zal het nodig zijn dit Statement te wijzigen. Fleetport Be heeft het recht dit te doen.
Wij raden U aan dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

