Privacyverklaring www.stocklistdealer.eu
1. Inleiding

1.1. Algemeen
Black Wolf Projects (hierna “wij” of “onze” of “ons”) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en
dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Via deze
Privacyverklaring wordt u op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die wij kunnen
doorvoeren met uw persoonsgegevens.
Iedere persoon die de Website www.stocklistdealer.eu bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook
eenieder die een profiel (account) aanmaakt en gebruik maakt van onze diensten, in het bijzonder
het Platform (hierna de “Geregistreerde Gebruiker”) geeft bepaalde persoonsgegevens vrij. Met
Geregistreerde Gebruiker worden de Dealers en Handelaars bedoeld zoals omschreven in de
Platformvoorwaarden. Naar de Bezoeker en de Geregistreerde Gebruiker wordt hierna ook
gezamenlijk verwezen met “u/uw”.
We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere
verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection
Regulation).
a) Deze
privacyverklaring
is
van
toepassing
wanneer
wij
optreden
als
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van ons Platform en
onze Website, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van
die persoonsgegevens bepalen. Meer specifiek treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke:
(a) Voor de verwerking van persoonsgegevens op onze Website;
(b) Voor het beheer van uw account als Geregistreerde Gebruiker op ons Platform;
(c) Voor de functionaliteiten van ons Platform zoals omschreven in de platformvoorwaarden. Dit
heeft betrekking op de wijze waarop u als Geregistreerde Gebruiker ons Platform kan gebruiken
om in contact te treden met een andere Geregistreerde Gebruiker voor de eventuele
koop/verkoop van een wagen. Zowel de verwerkingsactiviteiten via het Platform tussen Dealers
(stocklist) als die tussen Dealers en Handelaars (biedingslist) worden hieronder begrepen;
(d) Daarnaast zullen wij ook persoonsgegevens verwerken wanneer wij met u als Geregistreerde
Gebruiker communiceren. Hetzelfde geldt voor wanneer u ons als Bezoeker contacteert via het
contactformulier op onze Website;
(e) Ten slotte verwerken wij ook persoonsgegevens van u als Geregistreerde Gebruiker, met name
transactiegegevens, met het oog op de betalingen van de fees die vereist zijn voor de activatie
en het behoud van uw account op ons Platform.
Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een
identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn,
in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren.
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Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en
contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals
identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2. Contactgegevens
Ons Platform en onze Website worden aangeboden en beheerd door Black Wolf Projects. wij zijn
geregistreerd in België onder registratienummer 0758.853.467 en onze maatschappelijke zetel is
gevestigd op Staatsbaan 35, 9991 Maldegem.
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar Staatsbaan 35, 9991 Maldegem;
(b) via het contactformulier op onze website; of
(d) per e-mail, met gebruikmaking van contact@stocklistdealer.eu.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze
gegevens gebruikt?
3.1. Informatieverwerking
Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze Website/het Platform bezoekt of gebruikt (als
Bezoeker of als Geregistreerd Gebruiker), kunnen wij volgende persoonsgegevens opvragen en
verwerken.
Categorieën van
persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Technische gegevens
Browsegegevens
van
Bezoekers en Geregistreerde
Gebruikers aan de hand van
cookies.

De
bron
van
de
technische gegevens is
het gebruik van nietnoodzakelijke cookies.

•

Toestemming

•

Onze legitieme
belangen, zodat
de
Website
technisch goed
functioneert in
overeenstemmin
g met betrekking
tot noodzakelijke
cookies
zoals
bedoeld in onze

•
•
•
•
•
•

IP-adres
geografische locatie
browsertype en -versie
besturingssysteem
verwijzingsbron
duur van Uw bezoek
paginaweergaven
en
website-navigatiepaden,
alsmede informatie over
de timing, frequentie en
het patroon van Uw
gebruik van de service

De technische gegevens
kunnen
worden
verwerkt
voor
het
analyseren/verbeteren
van het gebruik van de
Website en het Platform.
De
bron
van
de
technische gegevens zijn
het
gebruik
van
noodzakelijke cookies.

Bewaarterm
ijn
Zie
de
Cookie
Verklaring
op
deze
Website
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Cookie
Verklaring.

Accountgegevens

De
bron
van
de
accountgegevens is de
informatie die u opgeeft
bij de creatie van uw
account.
De
accountgegevens
kunnen
worden
verwerkt om uw gebruik
van
ons
Platform
mogelijk te maken en te
controleren
(zoals
uiteengezet
in
de
Platformvoorwaarden).

•

Uitvoering van
een
contract
tussen u en ons
(platformvoorw
aarden)

De gegevens
worden
bewaard
gedurende
een periode
van 2 jaar na
de laatste
login.

De
bron
van
de
advertentiegegevens is
• Naam
contactpersoon de informatie die u als
vermeld bij advertenties; Geregistreerde
• Contactgegevens (zoals Gebruiker
(meer
telefoon, e-mail)
specifiek:
Dealer)
• Gegevens van de auto, toevoegt bij het plaatsen
zoals type, bouwjaar, van een advertentie op
prijs, kleur, kenteken het Platform.
etc.)…
De advertentiegegevens
kunnen
worden
verwerkt
om
deze
publicatie mogelijk te
maken, zodat Dealer’s
auto’s kunnen kopen,
aanbieden en verkopen
en Handelaars auto’s
kunnen
kopen
of
overnemen.

•

Uitvoering van
een
contract
tussen u en ons
(platformvoorwa
arden)

De gegevens
kunnen tot 6
maanden
worden
bewaard na
de
koop/verko
op van een
wagen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
Email
Geslacht
Geboortedatum
Inloggevens
(zoals
gepseudonimiseerd
wachtwoord)
Reviewscores (aan de
hand van sterretjes)

Advertentiegegevens
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Communicatiegegevens
Dit zijn gegevens die
verwerkt worden via:
• Contact via e-mail;
• Contact via het
contactformulier op de
Website.

Transactiegegevens
• Contactgegevens;
• Kaartgegevens;
• Transactiegegevens.

De
bron
van
de
communicatiegegevens
is de informatie die u ons
als
Bezoeker
of
Geregistreerde
Gebruiker
verstrekt
wanneer u met ons
contact opneemt.
De
communicatiegegevens
kunnen
worden
verwerkt ten behoeve
van deze communicatie
met u en het bijhouden
van gegevens.

•

Ons
Legitiem
belang, om te
kunnen reageren
op
verzoeken,
vragen
of
opmerkingen of
om contact met u
op te nemen voor
vragen van welke
aard dan ook
(bijv. wanneer u
contact met ons
opneemt
via,
telefoon of email);

Persoonsgeg
evens
worden
bewaard
totdat
we
denken dat
u tevreden
bent
met
onze reactie.

De
bron
van
de
transactiegegevens is de
informatie die u ons als
Geregistreerde
Gebruiker (Dealer of
Handelaar) verstrekt in
het kader van het
betalen van de fee zoals
overeengekomen via de
Platformvoorwaarden.

•

Uitvoering van
een
contract
tussen u en ons
(Platformvoorwa
arden)
Op uw verzoek,
het nemen van
stappen om een
dergelijke
contract aan te
gaan.

Persoonsgeg
evens
worden
bewaard
gedurende
de
overeenkom
st.
Na
beëindiging
van
de
overeenkom
st worden
de
persoonsgeg
evens nog
voor zeven
jaar bewaar
d om aan de
wettelijke
verplichting
te voldoen
(fiscale
verplichting.

De transactiegegevens
kunnen
worden
verwerkt
voor
het
leveren onze diensten
met betrekking tot uw
account
en
het
bijhouden
van
een
goede administratie van
die transacties.

•

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan
een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (zoals de fiscale wetgeving).
Onverminderd bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou
zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke
procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor
deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze
wettelijke rechten.
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Daarnaast kunnen wij (intern) e-mailadressen bijhouden van gebande leden (Geregistreerde
Gebruikers) die het vertrouwen van Black Wolf Projects ernstig hebben geschaad en ondanks
herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan onze gedragsregels die beschreven zijn in onze
platformvoorwaarden. Wij baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang: voorkomen van
fraude, strafbare feiten en wangedrag. De lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk
voor een zeer beperkte groep personen binnen Black Wolf Projects.

3.2. Verwerkers
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op
vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde
producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers,
omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen Wij met de verwerker een
schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt
gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.
Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:
•
•

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en
hostingdoeleinden;
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRMsysteem).;

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke
doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.
In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens,
waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven
van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5. Wijzigingen
Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te
publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op
een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u als Bezoeker om
deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele
wijzigingen in deze privacyverklaring. Ten aanzien van de Geregistreerde Gebruikers engageren wij
ons ertoe om deze van iedere belangrijke wijziging in onze privacyverklaring in kennis te stellen via
email.

6. Uw rechten
Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante
bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze
rechten.
U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.
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Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal
gesproken
streven
wij ernaar
om binnen
tijdmaand
een volledig
antwoord
In sommige
Wij zullen op
uw verzoek
reageren
binnendie
een
na ontvangst
van te
uwgeven.
verzoek.
Normaal
gevallen,
als uw
complexer
echter
meerantwoord
tijd nodig te
zijn,geven.
tot een
gesprokenvooral
streven
wij verzoek
ernaar om
binnen is,
diekan
tijdereen
volledig
In maximum
sommige
van drie maanden
de datum
waarop
verzoek
ontvangen.
wordt
op de
gevallen,
vooral als vanaf
uw verzoek
complexer
is, wij
kanuw
er echter
meer
tijd nodigUzijn,
tot volledig
een maximum
hoogte
gehouden
van
de
voortgang.
van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de
hoogte gehouden van de voortgang.

6.1. Het recht op inzage
U
hebt
recht
een bevestiging te ontvangen of wij uw persoonsgegevens al dan niet
6.1.
Hethet
recht
op om
inzage

verwerken
waarom
wij dat
toegangtete ontvangen
krijgen tot de
samen met
U hebt heten,
recht
eendoen,
bevestiging
of persoonsgegevens,
wij uw persoonsgegevens
al bepaalde
dan niet
aanvullende
informatie.
Deze
aanvullende
informatie
omvat
gegevens
over
het
doel
van de
verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde
verwerking,
de
betreffende
categorieën
van
persoonsgegevens
en
de
ontvangers
van
aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de
de
persoonsgegevens.
Op voorwaarde
dat devanrechten
en vrijheden en
vandeanderen
niet worden
verwerking,
de betreffende
categorieën
persoonsgegevens
ontvangers
van de
aangetast, zullen wijOp
u een
kopie van dat
uw persoonsgegevens
verstrekken.
eerste niet
kopieworden
wordt
persoonsgegevens.
voorwaarde
de rechten en vrijheden
van De
anderen
gratis
verstrekt,
maar
extra
kopieën
kunnen
tegen
een
redelijke
vergoeding
worden
verstrekt.
aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt
gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

6.2. Het recht op correctie
U
hebt
rechtopom
onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend
6.2.
Hethet
recht
correctie
met
de het
doeleinden
van
de verwerking,
om onvolledige
over
te laten invullen.
U
hebt
recht om
onjuiste
persoonsgegevens
over upersoonsgegevens
te laten corrigeren
en,urekening
houdend
met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

6.3. Het recht om te wissen (vergetelheid)
In
sommige
gevallen
u het
recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te
6.3.
Het recht
om teheeft
wissen
(vergetelheid)

laten
wissen.gevallen
Deze omstandigheden
omvatten:
persoonsgegevens
zijn niet
langer vertraging
noodzakelijk
In
sommige
heeft u het recht
om uw de
persoonsgegevens
zonder
onnodige
te
in verband
deomstandigheden
doeleinden waarvoor
ze zijn
of anderszins
verwerkt;
u trekt uw
laten
wissen.met
Deze
omvatten:
de verzameld
persoonsgegevens
zijn niet
langer noodzakelijk
toestemming
voor
verwerking
op basis
van verzameld
toestemming
in; u maakt
bezwaaru tegen
de
in verband met
de een
doeleinden
waarvoor
ze zijn
of anderszins
verwerkt;
trekt uw
verwerking
volgens
bepaalde
regels
van
het
toepasselijke
recht
inzake
gegevensbescherming;
de
toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de
verwerking volgens
is voor bepaalde
direct marketing
en de recht
persoonsgegevens
zijn onrechtmatig
verwerking
regels vandoeleinden;
het toepasselijke
inzake gegevensbescherming;
de
verwerkt. Eris zijn
van het recht
om persoonsgegevens
gegevens te wissen.
algemene
verwerking
voorechter
direct uitsluitingen
marketing doeleinden;
en de
zijn De
onrechtmatig
uitsluitingen
meer
waar verwerking
noodzakelijk
voor de uitoefening
recht op
verwerkt. Erzijn
zijnonder
echter
uitsluitingen
van het
recht omis: gegevens
te wissen.van
Dehetalgemene
vrijheid
van
meningsuiting
en
informatie;
voor
de
naleving
van
een
wettelijke
verplichting;
of voor
uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht
op
de
vaststelling,
uitoefeningen
of informatie;
verdedigingvoor
van rechtsvorderingen.
vrijheid
van meningsuiting
de naleving van een wettelijke verplichting; of voor
de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

6.4. Het recht om de verwerking te beperken
In
sommige
gevallen
heeft
u het recht
de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
6.4.
Het recht
om de
verwerking
te om
beperken

Deze
omstandigheden
zijn:u uhet
betwist
de juistheid
van de
de verwerking
is
In sommige
gevallen heeft
recht om
de verwerking
vanpersoonsgegevens;
uw persoonsgegevens
te beperken.
onwettig,
maar u verzetzijn:
zich utegen
het wissen;
wij hebben
persoonsgegevens de
nietverwerking
langer nodig
Deze
omstandigheden
betwist
de juistheid
van dedepersoonsgegevens;
is
voor
onze
verwerking,
maar
u
hebt
persoonsgegevens
nodig
voor
de
vaststelling,
de
uitoefening
of
onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig
de
van rechtsvorderingen;
en u hebt bezwaar
gemaakt
tegen dedeverwerking,
in
voorverdediging
onze verwerking,
maar u hebt persoonsgegevens
nodig voor
de vaststelling,
uitoefening of
afwachting
van
de
verificatie
van
dat
bezwaar.
Indien
de
verwerking
op
deze
basis
is
beperkt,
de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in
kunnen wij uw
opslaan.
Wij zullen
deze echter
op andere
wijze
afwachting
van persoonsgegevens
de verificatie van verder
dat bezwaar.
Indien
de verwerking
op alleen
deze basis
is beperkt,
verwerken:
met
uw
toestemming;
voor
de
vaststelling,
uitoefening
of
verdediging
van
kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze
rechtsvorderingen;
voor
de
bescherming
van
de
rechten
van
een
andere
natuurlijke
of
verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van
rechtspersoon; of omvoor
gewichtige
redenen vanvan
algemeen
belang. van een andere natuurlijke of
rechtsvorderingen;
de bescherming
de rechten
rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U
hebt
recht
bezwaartetemaken
makentegen
tegende
onze
verwerking van uw persoonsgegevens om
6.5.
Hethet
recht
omom
bezwaar
verwerking

redenen
dierecht
verband
uw specifieke
situatie,
maar alleen
zover de rechtsgrond
U hebt het
om houden
bezwaarmet
te maken
tegen onze
verwerking
van voor
uw persoonsgegevens
om
voor
de
verwerking
is
dat
de
verwerking
noodzakelijk
is
voor
de
doeleinden
van de
redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover
de rechtsgrond
gerechtvaardigde
belangen
die door
ons of door een
derde partijisworden
Indien
u een
voor
de verwerking
is dat
de verwerking
noodzakelijk
voor nagestreefd.
de doeleinden
van
de
dergelijk
bezwaar
maakt,
zullen
wij
de
verwerking
van
de
persoonsgegevens
staken,
tenzij
wij
gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een
kunnen
er dwingende
redenenvan
zijnde
voor
de verwerking diestaken,
zwaarder
wegen
dergelijkaantonen
bezwaardat
maakt,
zullen wijlegitieme
de verwerking
persoonsgegevens
tenzij
wij
dan uw aantonen
belangen,dat
rechten
en vrijheden,
of redenen
dat de verwerking
is voor
de vaststelling,
kunnen
er dwingende
legitieme
zijn voor debedoeld
verwerking
die zwaarder
wegen
uitoefening
of verdediging
dan
uw belangen,
rechtenvan
en rechtsvorderingen.
vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling,
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
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Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing
doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van uw
persoonsgegevens voor dit doel staken.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw
Verder heeft het recht
bezwaar
te maken
tegen onze
verwerking
van uw
persoonsgegevens
voorom
direct
marketing
doeleinden
(inclusief
profilering
voorpersoonsgegevens
direct marketing
voor wetenschappelijke
historische
onderzoeksdoeleinden
of statistische
doeleinden
doeleinden).
Indien u of
hiertegen
bezwaar
maakt, zullen Wij
de verwerking
van om
uw
redenen die verband
houden
met
uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor
persoonsgegevens
voor
dit doel
staken.
de uitvoering van een taak van algemeen belang.
Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
voor Het
wetenschappelijke
of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om
6.6.
recht op gegevensportabiliteit
Voor
zover
rechtsgrond
voor
onze
van uw persoonsgegevens
gebaseerd
is op:is voor
redenen
diedeverband
houden
met
uw verwerking
specifieke situatie,
tenzij de verwerking
noodzakelijk
(a) uitvoering
toestemming;
de
van of
een taak van algemeen belang.
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(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
brengen.
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Als
u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene
brengen.
Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
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die in
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is voor
de gegevensbescherming.
In België is de
6.7.
Het recht omautoriteit
een klacht
te dienen bij een
toezichthoudende
autoriteit
toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In Nederland is de
toezichthoudende
autoriteit
de verwerking
Autoriteit Persoonsgegevens
(AP).
Als u van mening bent
dat onze
van uw persoonsgegevens
in strijd is met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
Contactgegevens
toezichthoudendeGBA
autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de
Gegevensbeschermingsautoriteit
toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In Nederland is de
Drukpersstraat
35, autoriteit
1000 Brussel
toezichthoudende
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
Contactgegevens
GBA
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Contactgegevens
+32 (0)2 274 48 00AP
Autoriteit
Persoonsgegevens
contact@apd-gba.be
Bezuidenhoutseweg
30
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
2594 AV DEN HAAG
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Contactgegevens
AP
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
6.8. Het
recht
om uw toestemming in te trekken
2594
AV DEN
HAAG
Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op
de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

6.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is,
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recht Intellectuele
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