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Privacy statement
De beroepsorganisatie BZE Organistatie van Zeehavenexpediteurs en Internationale Logistieke
Dienstverleners (hierna: “BZE”, “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en respecteren de privacy van
betrokkenen.
Deze privacy statement kan van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd. De meest actuele versie zal
steeds op onze website te raadplegen zijn. Wij adviseren u dan ook om onze website regelmatig te
raadplegen.
Persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft gegeven (bijv. via het
inschrijfformulier, een visitekaartje of e-mail) of wij deze hebben gekregen uit andere bronnen (bijv.
openbare registers of collega’s of vakgenoten).
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• geslacht, persoonsnaam, eventuele titel(s);
• contactgegevens, waaronder telefoonnummer, e-mailadres en adres; en
• alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de
hierna te noemen doeleinden.
Doel en grondslag verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:
• ten behoeve van onze doelstelling: de belangenbehartiging van de zeehaven, expeditie en de
logistieke dienstverlening in Nederland in het algemeen en in het bijzonder de
belangenbehartiging van haar leden zowel individueel als in collectief verband;
• voor contact met en/of tussen leden te bewerkstelligen,
• om aan onze (wettelijke) verplichtingen te voldoen; en
• voor marketingactiviteiten (bijv. het toesturen van uitnodigingen, versturen van
nieuwsbrieven).
Grondslagen
Uw persoonsgegevens verwerken wij op grond van een of meerdere van de onderstaande
grondslagen:
• uw toestemming;
• voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
• gerechtvaardigd belang.
Van wie worden gegevens verwerkt
De persoonsgegevens van de personen welke in dienst zijn van of op enige andere wijze gelieerd zijn
aan leden worden verwerkt. Tevens worden de persoonsgegevens van niet-leden (bijv. van
organisaties waarmee BZE in contact staat vanwege de verwezenlijking van haar doelstelling)
verwerkt.
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Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De persoonsgegevens van leden
worden bewaard tot vijf jaar na het einde van het lidmaatschap. De persoonsgegevens van nietleden worden gewist op verzoek van de betrokken persoon. De persoonsgegevens van niet-leden
worden ook gewist althans gewijzigd zodra blijkt dat deze niet meer juist zijn.
Delen van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat BZE persoonsgegevens deelt met derden. Daarbij kan gedacht worden aan:
• partijen die relevant zijn voor de bewerkstelliging van onze doelstelling
(belangenorganisaties, havenorganisaties etc.); en
• toezichthouders en andere overheidsinstanties.
BZE is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
door derden.
Beveiliging persoonsgegevens
BZE heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen.
Rechten
U heeft een aantal rechten t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat zijn de
volgende rechten.
• U heeft het recht op inzage. U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de
persoonsgegevens die wij van u hebben.
• U heeft het recht dat uw persoonsgegevens worden verbeterd als deze niet juist zijn.
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
• U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben te ontvangen in een
overdraagbare vorm.
• U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij ons
maar ook bij een toezichthouder.
• U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken.
Bij de bovenstaande rechten merken wij wel op dat het mogelijk is dat wij (wettelijk) verplicht zijn
om uw persoonsgegevens te verwerken.
Contact
Mocht u vragen hebben, een verzoek willen indienen of een klacht hebben over de verwerking van
uw persoonsgegevens, dan kunt u een brief sturen naar:
BZE Forwarders
Postbus 33206
3005 EE Rotterdam
secretariaat@bze-forwarders.com
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