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Toepasbaarheid

Dit Gegevensbeschermingsbeleid 
("Beleid") is van toepassing op GXO 
Logistics, Inc., waaronder al zijn 
dochterondernemingen, afdelingen 
en andere operationele entiteiten 
(gezamenlijk "GXO" of het "Bedrijf"). 
Alle directeuren, functionarissen en 
medewerkers van GXO en derden die 
namens ons optreden zijn onderworpen 
aan en verantwoordelijk voor de naleving 
van de voorschriften van dit Beleid. De 
term “Bedrijf”, zoals gebruikt in dit Beleid, 
dient te worden gelezen als met inbegrip 
van alle personen en entiteiten die 
onderworpen zijn aan dit Beleid.

1. Overzicht
GXO verzamelt en beheert Vertrouwelijke 
Informatie, Intellectuele Eigendommen 
en Persoonsgegevens bij het uitvoeren 
van zijn activiteiten. Deze gegevens 
worden verzameld van medewerkers, 
klanten, leveranciers en andere derden. 
Passend gegevensbeheer is essentieel 
om het vertrouwen te bewaren van allen 
met wie wij zaken doen. Het Bedrijf 
streeft ernaar te voldoen aan alle van 
toepassing zijnde gegevensprivacy- en 
gegevensbeschermingswetgeving, 
ongeacht waar het zaken doet.

Als de van toepassing zijnde wetgeving 
verschilt van, of strengere voorschriften 
kent dan dit Beleid, dan heeft de 
van toepassing zijnde wetgeving 
voorrang. Dit Beleid is niet bedoeld om 
aanvullende rechten of verplichtingen 
te creëren anders dan de rechten onder 
de van toepassing zijnde wetgeving.

2. Definities
2.1. Het Bedrijf: GXO Logistics in al 
zijn zakelijke vormen, medewerkers 
van GXO en alle andere partijen zoals 
gedefinieerd onder "Toepasbaarheid".

2.2. Vertrouwelijke informatie: 
Informatie in enige vorm die niet 
gepubliceerd of openbaar beschikbaar 
is. Vertrouwelijke Informatie kan 
zakelijke plannen, klantenlijsten, 
prijsgegevens, procesinformatie of 
bedrijfsexpertise omvatten.

2.3. Betrokkene: Een individu van wie 
Persoonsgegevens of andere gegevens 
worden verzameld.

2.4. Intellectueel eigendom: 
Niet-tastbaar eigendom dat het 
product is van menselijke kennis. 
Intellectueel eigendom kan concreet 
zijn (bijvoorbeeld auteursrechtelijk 
beschermbaar werk, beschermbare 
handelsmerken of octrooieerbare 
uitvindingen), of abstract (bijvoorbeeld 
handelsgeheimen of ideeën).

2.5. Persoonsgegevens: Informatie 
in enigerlei vorm die op zichzelf of 
in combinatie met andere informatie 
kan worden gebruikt om een 
individu te identificeren. Afhankelijk 
van het rechtsgebied kunnen 
Persoonsgegevens onder andere 
zijn: namen, burgerservicenummers, 
rijbewijs- of paspoortnummers, adressen, 
telefoonnummers, e-mailadressen, 
bankrekeningnummers, wachtwoorden 
of pincodes, unieke biometrische of 
gezondheidsgegevens, of antwoorden op 
beveiligingsvragen die toegang geven tot 
de bankrekening van een persoon.

3. Gedragsnormen: Persoonsgegevens
3.1. Verzameling: De verzameling van 
Persoonsgegevens dient te worden 
beperkt tot gegevens die nodig zijn 
voor het uitvoeren van de activiteiten 
van het Bedrijf en die op legitieme, 
wettige wijze worden verzameld.  
Het Bedrijf zal Betrokkenen passend 

informeren over het doel waarvoor 
Persoonsgegevens worden verzameld.

3.2. Gebruik: Tenzij anders is toegestaan 
door de wet of met instemming van 
het Gegevensvoorwerp, zal het Bedrijf 
het gebruik van Persoonsgegevens 
beperken tot het doel waarvoor de 
Persoonsgegevens zijn verzameld.

3.3. Kwaliteit en bewaring: Het Bedrijf zal 
redelijke maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat alle Persoonsgegevens 
die door het Bedrijf worden verzameld 
en bewaard juist en up-to-date zijn. 
Persoonsgegevens dienen te worden 
gearchiveerd, verwijderd of vernietigd 
wanneer deze niet langer nodig zijn voor 
legitieme doelen of niet langer moeten 
worden bewaard volgens de wet.

3.4. Beveiliging: Het Bedrijf 
zal redelijke technische en 
organisatorische maatregelen nemen 
om alle Persoonsgegevens in zijn 
bezit te beschermen tegen ongepaste 
bekendmaking, onbevoegde toegang 
of gebruik, vernietiging of verlies.

3.5. Openbaarmaking: Het Bedrijf zal 
geen Persoonsgegevens openbaarmaken 
of delen met andere personen of 
entiteiten, tenzij openbaarmaking is 
toegestaan volgens de wet of met 
instemming van de Betrokkene.

3.6.  Rechten van Betrokkenen: Het 
Bedrijf zal Betrokkenen voorzien van 
passende rechten voor toegang tot, 
wijziging van en verwijdering van 
Persoonsgegevens die het Bedrijf bezit 
over de Betrokkene.

3.7. Melding van Gegevenslekken:  
Het Bedrijf zal alle gegevenslekken 
waarbij Persoonsgegevens zijn 
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betrokken melden aan de vereiste 
partijen en binnen het vereiste 
tijdsbestek, zoals wordt vastgesteld door 
de van toepassing zijnde wetgeving.

4. Gedragsnormen: Vertrouwelijke 
Informatie en Intellectueel Eigendom
4.1. Openbaarmaking: Het Bedrijf zal 
Vertrouwelijke Informatie of Intellectueel 
Eigendom alleen intern of extern 
bekendmaken op "need-to-know"-
basis en waar nodig voor zakelijke 
activiteiten. Dergelijke informatie 
mag alleen extern worden gedeeld 
wanneer passende beschermende 
maatregelen worden getroffen, zoals 
een geheimhoudingsovereenkomst.

4.2. Beveiliging: Het Bedrijf zal redelijke 
technische en organisatorische 
maatregelen nemen om alle Vertrouwelijke 
informatie en Intellectueel eigendom in 
zijn bezit te beschermen tegen ongepaste 
openbaarmaking, onbevoegde toegang 
of gebruik, vernietiging of verlies.

4.3. Bewaring: Volgens de van toepassing 
zijnde gegevensbewaringswetgeving 
archiveert, verwijdert of vernietigt het 
Bedrijf Vertrouwelijke informatie die niet 
langer nodig is voor legitieme doeleinden.

4.4 . Blijvende verplichting: Alle 
personen die onderworpen zijn aan 
dit Beleid hebben een blijvende 
verplichting om Vertrouwelijke 
informatie en Intellectueel eigendom 

van het Bedrijf niet bekend te maken 
nadat zij het Bedrijf hebben verlaten.

5. Meldingen
Alle personen die onderworpen zijn aan 
dit Beleid moeten onmiddellijk melding 
doen van daadwerkelijke of vermeende 
gegevenslekken en/of enig wangedrag 
of mogelijke overtredingen van dit 
Beleid en/of van toepassing zijnde 
gegevensprivacywetgeving. GXO staat 
geen vergelding toe tegen personen 
die in goed vertrouwen melding maken 
van zorgen, wangedrag en/of mogelijke 
overtredingen van Bedrijfsbeleid of van 
toepassing zijnde wetgeving.

Meldingen kunnen rechtstreeks worden 
gedaan bij het Ethics and Compliance 
Office op ethics@gxo.com. Bovendien 
kunt u een bezoek brengen aan onze 
ethiekwebsite op https://ethics.gxo.
com waar u alternatieve meldingsopties 
kunt vinden. U kunt uw zorgen anoniem 
melden, tenzij dit verboden is door van 
toepassing zijnde wetgeving. 

 Meer informatie en richtinggeving 
betreffende dit Beleid kan worden 
verkregen via het Ethics and 
Compliance Office via ethics@gxo.com. 
Niettegenstaande de hier en in ander 
GXO-beleid genoemde verplichting om 
vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie 
van het Bedrijf te beschermen en niet 
bekend te maken, wordt een persoon 
niet strafrechtelijk of burgerrechtelijk 

verantwoordelijk gehouden volgens 
handelsgeheimenwetgeving voor 
het in vertrouwen bekendmaken 
van handelsgeheimen aan 
overheidsfunctionarissen of aan een 
advocaat, wanneer deze uitsluitend 
bekend worden gemaakt voor het melden 
van of het deelnemen aan een onderzoek 
naar een vermoedelijke wetsovertreding. 
Daarnaast mag een werknemer, die een 
rechtszaak aanspant tegen zijn of haar 
werkgever voor vergelding jegens de 
medewerker wegens het melden van 
een vermoedelijke wetsovertreding, 
handelsgeheimen bekendmaken aan 
zijn of haar advocaat en in gerechtelijke 
procedures, zolang de informatie 
betreffende handelsgeheimen onder 
verzegeling wordt ingediend.

6. Uitzonderingen op het beleid
Alle uitzonderingen op of afwijkingen 
van dit Beleid moeten schriftelijk 
worden goedgekeurd door de Chief 
Compliance Officer van het Bedrijf.

7. Niet-naleving
Het niet naleven van dit Beleid kan 
ernstige consequenties hebben voor 
het Bedrijf en de betrokken personen, 
waaronder burgerlijke of strafrechtelijke 
vervolging, boetes en mogelijk 
gevangenisstraf. Overtredingen van dit 
beleid kunnen ook leiden tot ernstige 
disciplinaire maatregelen, waaronder 
beëindiging van het dienstverband.
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