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Privacy verklaring groep CVB Ecologistics 
 
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle ondernemingen die vallen binnen groep CVB Ecologistics 
evenals op de website www.cvbecologistics.com en gelieerde digitale platformen gemaakt en beheerd voor en 
door  groep CVB Ecologistics met het centrale administratiekantoor gevestigd te Wilhelminapark 31 in Tilburg 
in Nederland.  

 
 
De privacy van stakeholders van groep CVB Ecologistics is belangrijk. Wanneer stakeholders beroep 
doen op groep CVB Ecologistics en er sprake is van uitwisseling  van gegevens, dan zijn dit mogelijk 
persoonsgegevens. Men moet er op kunnen vertrouwen dat deze gegevens zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandeld worden. In deze privacy verklaring leest u hoe groep CVB Ecologistics dit 
doet.  
 
Door het gebruik van de service en diensten van groep CVB Ecologistics, aanvaarden 
(vertegenwoordigers van) stakeholders deze privacy verklaring onvoorwaardelijk. Het privacy beleid 
van groep CVB Ecologistics kan op elk moment wijzigen. Daarom is het raadzaam om deze privacy 
verklaring regelmatig te raadplegen. 
 
Inhoud: 
Art. 1 : Welke persoonsgegevens verzamelt groep CVB Ecologistics? 
Art. 2 : Waarvoor gebruikt groep CVB Ecologistics persoonsgegevens? 
Art. 3 : Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? 
Art. 4 : Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Art. 5 : Wat zijn de rechten van stakeholders / betrokkenen? 
Art. 6 : Veiligheid persoonsgegevens bij groep CVB Ecologistics. 
Art. 7 : Contactgegevens inzake privacy.  
 
 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt groep CVB Ecologistics?  

Groep CVB Ecologistics verzamelt uitsluitend persoonsgegevens waarvan stakeholders / derden 
besluiten deze aan groep CVB Ecologistics te overleggen. Verder verzamelt groep CVB Ecologistics de 
inhoud van elke communicatie voor zover nodig. Deze gegevens worden structureel gescreend op 
relevantie bij het verlenen van service en diensten aan, het uitvoeren van werkzaamheden voor, 
stakeholders en steeds  vernietigd voor zover niet noodzakelijk.   
 
De website van groep CVB Ecologistics kan worden bezocht zonder persoonlijke gegevens mede te 
delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, 
bijvoorbeeld om de taal waarin  de website bekeken wordt te registreren.  
 
Cookies 
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch 
worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de 
website sneller en efficiënter verlopen.  Cookies kunnen computers of bestanden niet beschadigen.  
In een cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde (instellings-)voorkeuren en kunnen bepaalde 
contactgegevens onthouden worden. Dit ten bate van herkenning en zodoende minimaal gelijkwaardige 
service bij een volgend bezoek. Cookies stellen groep CVB Ecologistics ook in staat om het gebruik van de 
website te controleren en te analyseren. Cookies  kunnen altijd geweigerd worden in de browser instelling. 
Daarbij kan het dan wel zo zijn dat de website (of delen ervan) niet meer naar behoren werk(t)(en). 
 

 

 

http://www.cvbecologistics.com/
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2. Waarvoor gebruikt groep CVB Ecologististics persoonsgegevens?  

Groep CVB Ecologistics gebruikt persoonsgegevens die hen worden medegedeeld: 
1. Om overeenkomsten met stakeholders tot stand te brengen en afgesloten 

overeenkomsten uit te voeren. 

2. Om stakeholders te informeren over de dienstverlening van groep CVB Ecologistics, 

evenementen en / of gebeurtenissen in de bedrijfssector, om (nieuws)berichten en 

promotionele uitingen te communiceren. 

3. Om service, diensten en uitgevoerde werkzaamheden te evalueren. 

4. Om vragen van stakeholders te beantwoorden en met hen te communiceren in het 

algemeen. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens beroept groep CVB Ecologistics zich op van stakeholders 
verkregen toestemming en / of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van service en 
diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.  
 

3. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?  

Groep CVB Ecologistics deelt persoonsgegevens uitsluitend met toestemming van de stakeholders, 
wanneer het nodig is om service en diensten te kunnen verlenen en / of indien dit wettelijk verplicht 
is. Persoonsgegevens worden (mogelijkerwijs) gedeeld met verbonden ondernemingen of met derde 
partijen die in opdracht van groep CVB Ecologistics gegevensverwerking doen. Wanneer deze door 
groep CVB Ecologistics betaalde dienstverrichters handelen als gegevensverwerker wordt niet 
toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt 
met deze privacy verklaring. 
 
Persoonsgegevens die groep CVB Ecologistics heeft verzameld wordt niet verkocht en / of verstrekt  
aan derden, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals door groep CVB 
Ecologistics ten tijde van de verzameling werd medegedeeld. 
 
Groep CVB Ecologistics kan persoonsgegevens bekend maken:  

1. Indien daartoe vanwege bepaalde wetgeving of een juridische procedure wordt verplicht,  

2. In het kader van onderzoek(en) naar (vermoedelijke) frauduleuze en illegale activiteiten. 

 

Groep CVB Ecologistics behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval 
besloten zou worden tot verkoop van een deel of geheel van de ondernemingen binnen de groep. 
Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen alle redelijke maatregelen getroffen worden om 
de  verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan groep CVB Ecologistics verstrekte 
persoonsgegevens op een manier zoals die overeenstemt met deze privacy verklaring. 
 
 

4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  

Groep CVB Ecologistics bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om service en diensten te 
kunnen verlenen en / of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 
Gegevens worden (uiterlijk) verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het 
laatste contact tussen partijen, behalve in geval van een lopend geschil.  
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5. Wat zijn de rechten van stakeholders / betrokkenen?  

Recht op toegang en verbetering. 

 
Het recht op toegang tot en verbetering van de eigen persoonsgegevens kan, in overeenstemming 
met de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, te allen tijde uitgeoefend worden door 
betrokkenen. 
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

 
Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens die zijn verstrekt aan groep CVB Ecologistics in 
een gestructureerde, gangbare en (al dan niet digitale) leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met 
de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.  
 
Recht om gegevens te wissen. 

 
Betrokkenen kunnen op ieder moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake 
gegevensbescherming, het recht om gegevens te (laten) wissen uitoefenen. Naar aanleiding van een  
dergelijk verzoek maakt groep CVB Ecologistics niet langer gebruik van de persoonsgegevens van 
betrokkene en zullen deze persoonsgegevens enkel nog bewaard worden voor zover dit noodzakelijk 
is om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen.  
 
Recht op verzet en klachten. 

 
Wanneer betrokkene wenst dat groep CVB Ecologistics bepaalde gegevens niet langer verwerkt, kan  
toestemming te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken worden. Dit kan dan wel tot gevolg 
hebben dat diensten niet meer (volledig) verleend worden. 
 
Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kan contact worden opgenomen met Michael Haest. De 
contactgegevens staan vermeld onder artikel 7. Betrokkene(n) dien(t)(en) het verzoek hiertoe 
schriftelijk in en moet(en) zich identificeren alvorens het verzoek in behandeling wordt genomen. 
 
Groep CVB Ecologistics verbindt zich ertoe een tijdig gevolg te geven aan verzoeken en / of klachten.  
Wanneer betrokkene(n) vind(t)(en) dat een van zijn / haar rechten niet worden gerespecteerd door 
groep CVB Ecologistics dan kan een klacht worden neergelegd bij:  

▪ de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
▪ de Belgische Privacy commissie* via https://www.privacycommission.be 

 
* Op 24 mei 2018 houden de huidige Privacy commissie en haar sectorale comités op te bestaan. De nieuwe 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 zijn taken zal opnemen, werd door de wetgever niet belast met het 
verlenen van voorafgaande machtigingen. Het bestaande machtigingssysteem komt dan ook op 25 mei 2018 te vervallen. 

 
6. Veiligheid persoonsgegevens bij groep CVB Ecologistics.  

Groep CVB Ecologistics heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen 
ongeoorloofde toegang, gebruik en onthullingen. Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot  
gegevens en digitaal na een dubbele verificatieprocedure op onze server beschermd door IT partner 
Perfection, o.a. door encryptie via SSL technologie.  
 

7. Contactgegevens inzake privacy. 

Naam: Michaël Haest  
Correspondentieadres: Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg, Nederland. 
E-mail: michael@cvbecologistics.com / telefoon (NL): +31(0)13-4647999 – (BE): +32(0)2-2525584. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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