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1. Inleiding
Dit	Privacybeleid	is	een	aanvulling	op:	het	Beleid	ten	aanzien	
van	zakelijke	ethiek	–	Gegevensbescherming	van	GXO	Logistics,	
Inc.	Het	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.

2. Definities
De	in	dit	beleid	gebruikte	woorden	of	afkortingen,	hebben	de	
betekenis	die	er	in	de	onderstaande	tabel	aan	wordt	gegeven.

Bedrijfsethiekbeleid
Privacy

Geautomatiseerde 
besluitvorming (ADM, 
Automated Decision-Making)

Wanneer	een	beslissing	uitsluitend	genomen	wordt	op	basis	van	geautomatiseerde	verwerking	(inclusief	profilering)	
die	rechtsgevolgen	of	aanzienlijke	gevolgen	voor	een	persoon	heeft.	De	AVG	verbiedt	geautomatiseerde	
besluitvorming	(tenzij	aan	bepaalde	voorwaarden	is	voldaan),	maar	verbiedt	geen	geautomatiseerde	verwerking

Geautomatiseerde 
verwerking

Elke	vorm	van	geautomatiseerde	verwerking	van	Persoonsgegevens	bestaande	uit	het	gebruik	van	
Persoonsgegevens	om	bepaalde	persoonlijke	aspecten	met	betrekking	tot	een	persoon	te	evalueren,	in	het	
bijzonder	om	aspecten	met	betrekking	tot	iemands	arbeidsprestaties,	economische	situatie,	gezondheid,	
persoonlijke	voorkeuren,	interesses,	betrouwbaarheid,	gedrag,	locatie	of	bewegingen	te	analyseren	of	te	
voorspellen.	Profilering	is	een	voorbeeld	van	geautomatiseerde	verwerking.

Bedrijfspersoneel Alle	werknemers,	arbeiders,	opdrachtnemers,	uitzendkrachten,	adviseurs,	directeuren,	leden	en	anderen.

Toestemming
Instemming	die	vrijwillig,	specifiek,	geïnformeerd	gegeven	dient	te	worden	en	een	ondubbelzinnige	indicatie	
van	de	wensen	van	de	Betrokkene	zijn,	door	een	verklaring	of	door	een	duidelijke	positieve	handeling,	betekent	
instemming	met	de	Verwerking	van	Persoonsgegevens	die	op	hem/haar	betrekking	hebben.

Verwerkings-
verantwoordelijke

De	persoon	of	organisatie	die	bepaalt	wanneer,	waarom	en	hoe	Persoonsgegevens	verwerkt	worden.	Deze	is	
verantwoordelijk	voor	het	vaststellen	van	praktijken	en	beleidslijnen	in	overeenstemming	met	de	AVG.	GXO	
is	de	Verwerkingsverantwoordelijke	van	alle	Persoonsgegevens	met	betrekking	tot	het	personeel	van	GXO	en	
Persoonsgegevens	die	door	GXO	gebruikt	worden	voor	commerciële	doeleinden.

Betrokkene
Een	levende,	geïdentificeerde	of	identificeerbare	persoon	over	wie	wij	Persoonsgegevens	bewaren.	Betrokkenen	
kunnen	staatsburger	of	ingezetene	zijn	van	een	land	en	kunnen	wettelijke	rechten	hebben	met	betrekking	tot	 
hun	Persoonsgegevens.

Effectbeoordeling van 
gegevensprivacy (DPIA)

Instrumenten	en	beoordelingen	die	gebruikt	worden	om	de	risico's	van	een	gegevensverwerkingsactiviteit	 
te	identificeren	en	te	verminderen.

EER: De	28	landen	in	de	EU,	en	IJsland,	Liechtenstein	en	Noorwegen

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG):

De	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	((EU)	2016/679).	Persoonsgegevens	zijn	onderworpen	aan	 
de	wettelijke	waarborgen	die	in	de	AVG	gespecificeerd	zijn.

Persoonsgegevens:

Alle	informatie	die	een	Betrokkene	identificeert	of	informatie	met	betrekking	tot	een	Betrokkene	die	we	(direct	of	
indirect)	kunnen	identificeren	op	basis	van	die	gegevens,	alleen	of	in	combinatie	met	andere	identificatoren	die	we	
bezitten	of	waar	we	redelijkerwijs	toegang	toe	hebben.	Persoonsgegevens	omvatten	Gevoelige	persoonsgegevens	
en	Gepseudonimiseerde	persoonsgegevens,	maar	niet	anonieme	gegevens	of	gegevens	waarvan	de	identiteit	van	
een	persoon	permanent	verwijderd	is.	Persoonsgegevens	kunnen	feitelijk	zijn	(zoals	een	naam,	e-mailadres,	locatie	
of	geboortedatum)	of	een	mening	over	het	handelen	of	gedrag	van	die	persoon.

Gegevenslek van 
persoonsgegevens

Elke	handeling	of	nalatigheid	die	de	beveiliging,	vertrouwelijkheid,	integriteit	of	beschikbaarheid	van	
Persoonsgegevens	of	de	fysieke,	technische,	administratieve	of	organisatorische	veiligheidsmaatregelen	die	Wij	of	onze	
externe	dienstverleners	getroffen	hebben	om	deze	te	beschermen,	in	gevaar	brengt.	Het	verlies,	of	de	onbevoegde	
toegang,	openbaarmaking	of	verwerving	van	Persoonsgegevens	is	een	Gegevenslek	van	persoonsgegevens.

Privacy door ontwerp Op	een	effectieve	manier	passende	technische	en	organisatorische	maatregelen	implementeren	om	naleving	 
van de AVG te waarborgen
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Privacyverklaringen (ook wel 
Verklaring inzake de billijke 
verwerking genoemd)

Afzonderlijke	verklaringen	met	informatie	die	aan	Betrokkenen	kan	worden	verstrekt	wanneer	het	Bedrijf	informatie	
over	hen	verzamelt.	Deze	verklaringen	kunnen	de	vorm	aannemen	van	algemene	privacyverklaringen	die	op	een	
specifieke	groep	individuen	van	toepassing	zijn	(zoals	privacyverklaringen	voor	werknemers	of	het	privacybeleid	
van	de	website)	of	het	kunnen	op	zichzelf	staande,	eenmalige	privacyverklaringen	zijn	die	betrekking	hebben	op	
Verwerking	met	betrekking	tot	een	specifiek	doel

Verwerken of proces

Elke	activiteit	waarbij	Persoonsgegevens	gebruikt	worden.	Hieronder	vallen	het	verkrijgen,	vastleggen	of	bewaren	
van	de	gegevens,	of	het	uitvoeren	van	een	bewerking	of	reeks	bewerkingen	op	de	gegevens,	inclusief	het	
organiseren,	wijzigen,	ophalen,	gebruiken,	openbaar	maken,	wissen	of	vernietigen	ervan.	Verwerking	omvat	ook	
het	verzenden	of	overdragen	van	Persoonsgegevens	aan	derden

Pseudonimisatie of 
gepseudonimiseerd

Het	vervangen	van	informatie	die	een	persoon	direct	of	indirect	identificeert	met	één	of	meer	kunstmatige	
identificatiemiddelen	of	pseudoniemen,	zodat	de	persoon,	op	wie	de	gegevens	betrekking	hebben,	niet	geïdentificeerd	
kan	worden	zonder	het	gebruik	van	aanvullende	informatie	die	bedoeld	is	om	afzonderlijk	en	veilig	te	worden	bewaard

Gevoelige 
persoonsgegevens:

Informatie	die	raciale	of	etnische	afkomst,	politieke	opvattingen,	religieuze	of	soortgelijke	overtuigingen,	
vakbondslidmaatschap,	lichamelijke	of	geestelijke	gezondheidsproblemen,	seksleven,	seksuele	geaardheid,	biometrische	
of	genetische	gegevens	en	Persoonsgegevens	met	betrekking	tot	strafbare	feiten	en	veroordelingen	onthult.

3. Toepassingsgebied
Dit	Privacybeleid	beschrijft	hoe	GXO	de	Persoonsgegevens	van	
onze	werknemers,	arbeiders,	klanten,	leveranciers	en	andere	
derden	verzamelt	en	onderhoudt.

Dit	beleid	is	ontwikkeld	conform	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	(EU)	2016/679	(“AVG”)	en	is	van	
toepassing	op	alle	Persoonsgegevens	(d.w.z.	informatie	
met	betrekking	tot	of	die	levende	afzonderlijke	personen	
identificeert),	waarbij	de	Persoonsgegevens	verwerkt	 
worden door;

•	 	rechtspersonen	of	ondernemingen	die	gevestigd	zijn	binnen	
de	EU,	ook	als	de	verwerking	buiten	de	EU	plaatsvindt;	en

•	 	buiten	de	EU	gevestigde	ondernemingen	of	rechtspersonen	
wanneer	dergelijke	ondernemingen	of	rechtspersonen	
goederen	of	diensten	verkopen	aan	personen	in	de	EU	 
of	toezicht	houden	op	het	gedrag	van	personen	in	de	EU.

Het	is	van	toepassing	op	de	activiteiten	van	GXO	met	betrekking	
tot	haar	Europese	werknemers,	potentiële	werknemers,	klanten,	
leveranciers	en	andere	derden	in	verband	met	wie	GXO	
Persoonsgegevens	verwerkt.

Voor	zover	dit	beleid	verschilt	van	of	strengere	vereisten	heeft	
dan	het	GXO	Logistics,	Inc.	“Beleid	ten	aanzien	van	zakelijke	
ethiek	–	Gegevensbescherming,	hebben	dit	beleid	en	de	
vereisten	van	de	AVG	voorrang.

4. Verantwoordelijkheid
Passend	gegevensbeheer	is	essentieel	om	het	vertrouwen	te	
bewaren	van	allen	met	wie	Wij	zaken	doen.	Het	beschermen	van	
de	vertrouwelijkheid	en	integriteit	van	Persoonsgegevens	is	een	
kritieke	verantwoordelijkheid	die	Wij	te	allen	tijde	serieus	nemen.

Alle	bestuursleden,	functionarissen	en	werknemers	van	GXO	
en	derden	die	namens	ons	handelen,	zijn	verantwoordelijk	
voor	naleving	van	dit	beleid	en	dienen	passende	praktijken,	
processen,	controles	en	training	implementeren	om	dergelijke	
naleving te waarborgen.

De	Chief	Compliance	Officer	is	verantwoordelijk	voor	het	
toezicht op dit Privacybeleid en het ontwikkelen van gerelateerd 
beleid	en	Privacyrichtlijnen	en	u	kunt	contact	met	hem/haar	
opnemen	via	ethics@gxo.com

De	Chief	Compliance	Officer	wordt	bij	deze	werkzaamheden	
ondersteund	door	het	Privacy	Office.	U	kunt	met	hen	contact	
opnemen	via	gdpr@gxo.com

Elk	land	of	elke	Business	Unit	heeft	een	aangestelde	
Privacyfunctionaris.	Deze	wordt	aan	u	bekend	gemaakt	door	 
uw	lokale	HR	Business	Partner.

Neem	bij	vragen	of	opmerkingen	over	het	beheer	van	
persoonsgegevens	of	de	naleving	van	de	AVG	contact	 
op	met	het	Privacy	Office	of	uw	lokale	Privacyfunctionaris.

U	dient	altijd	contact	op	te	nemen	met	het	Privacy	Office	en	
uw	lokale	Privacyfunctionaris	als	u	van	mening	bent	dat	er	een	
Gegevenslek	van	persoonsgegevens	heeft	plaatsgevonden	(zie	
Hoofdstuk	8.2)	of	indien	u	van	een	Betrokkene	een	verzoek	hebt	
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ontvangen	om	hun	rechten	uit	te	oefenen	(zie	paragraaf	7)	 
en	om	de	andere	zaken	die	zijn	vermeld	in	Bijlage	1.

5. Principes voor de bescherming van persoonsgegevens
Bij	het	verwerken	van	persoonsgegevens	moeten	wij	de	
Principes	voor	de	bescherming	van	persoonsgegevens	naleven.	
Deze	principes	zijn:

5.1. Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie
Persoonsgegevens	moeten	in	relatie	tot	de	Betrokkene	op	
rechtmatige,	billijke	en	transparante	manier	verwerkt	worden.

5.2. Rechtmatigheid en billijkheid:
U	mag	Persoonsgegevens	alleen	billijk	en	rechtmatig	en	voor	
specifieke	doeleinden	verzamelen,	verwerken	en	delen.	Deze	
beperkingen	zijn	niet	bedoeld	om	Verwerking	te	voorkomen,	
maar	waarborgen	dat	Wij	Persoonsgegevens	billijk	en	zonder	
nadelige gevolgen voor de Betrokkene verwerken.

U	mag	gegevens	alleen	verwerken	als	dat	voor	een	van	deze	
wettige	doeleinden	is.	Deze	staan	vermeld	in	Bijlage	2.

Indien	Toestemming	van	de	Betrokkene	de	wettelijke	basis	is	
voor	Verwerking,	dient	deze	toestemming	expliciet	te	zijn,	wat	
betekent	dat	Betrokkenen	hun	instemming	duidelijk	moeten	
aangeven	door	een	verklaring	of	het	aanvinken	van	een	
vakje.	Vooraf	aangevinkte	vakjes,	stilte	of	inactiviteit	zijn	geen	
bevestiging	van	toestemming	door	een	Betrokkene.	

5.3. Transparantie (Betrokkenen informeren):
De	AVG	vereist	dat	Gegevensverantwoordelijken	gedetailleerde,	
specifieke	informatie	verstrekken	aan	Betrokkenen	(ongeacht	
of	de	informatie	rechtstreeks	bij	Betrokkenen	of	van	elders	
verzameld	is)	over;

•	 Wie	de	Gegevensverantwoordelijke	is;

•	 Welke	Persoonsgegevens	verzameld	zijn;

•	 Hoe	en	waarom	deze	verwerkt	worden;

•	 Aan	wie	ze	openbaar	gemaakt	worden;

•	 Hoe	we	die	zullen	beschermen;	en

• Hoe lang we die zullen bewaren.

Dergelijke	informatie	die	via	passende	Privacyverklaringen	
verstrekt	te	worden.

We	dienen	deze	informatie	te	verstrekken	via	Privacyverklaringen	
die	gepresenteerd	dienen	te	worden	wanneer	de	betrokkene	
voor	het	eerst	de	Persoonsgegevens	verstrekt.	Deze	
Verklaringen	dienen	beknopt,	transparant,	begrijpelijk,	
gemakkelijk	toegankelijk	en	in	duidelijke	en	heldere	te	taal	zijn,	
zodat	een	Betrokkene	ze	gemakkelijk	kan	begrijpen.

Hieronder	vallen	de	Persoonsgegevens	die	we	voor	
personeelszaken	en	tewerkstellingsdoeleinden	verzamelen.

5.4. Doelbeperking
Persoonsgegevens	mogen	uitsluitend	verzameld	worden	voor	
gespecificeerde,	expliciete	en	legitieme	doeleinden.	Ze	mogen	
niet	verder	Verwerkt	worden	op	een	manier	die	onverenigbaar	is	
met	die	doeleinden.

U	mag	Persoonsgegevens	niet	gebruiken	voor	nieuwe,	andere	
of	onverenigbare	doeleinden	dan	de	doeleinden	die	zijn	
bekendgemaakt	toen	ze	voor	het	eerst	verkregen	zijn,	tenzij	
u	de	Betrokkene	op	de	hoogte	hebt	gesteld	van	de	nieuwe	
doeleinden	en	zij	waar	nodig	Toestemming	verleend	hebben.

5.5. Gegevensminimalisatie
Persoonsgegevens	dienen	adequaat,	relevant	en	beperkt	 
te	zijn	tot	wat	nodig	is	in	verband	met	de	doeleinden	waarvoor	 
ze Verwerkt worden.

U	mag	alleen	Persoonsgegevens	verzamelen	die	u	nodig	hebt	
voor	uw	functietaken:	verzamel	dus	geen	overmatige	gegevens.

U	dient	ervoor	te	zorgen	dat	wanneer	Persoonsgegevens	
voor	bepaalde	doeleinden	niet	langer	nodig	zijn,	ze	worden	
verwijderd	of	geanonimiseerd	in	overeenstemming	met	
toepasselijke	wetten	of	richtlijnen.
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5.6. Nauwkeurigheid
Persoonsgegevens	dienen	nauwkeurig	zijn	en	up-to-date	
gehouden	te	worden.	Ze	moeten	onverwijld	gecorrigeerd	of	
verwijderd	worden	indien	ze	onjuist	zijn.	U	dient,	op	het	moment	
van	verzameling	en	met	regelmatige	tussenpozen	daarna,	van	
alle	Persoonsgegevens	de	juistheid	te	controleren.	U	dient	alle	
redelijke	stappen	te	ondernemen	om	onjuiste	of	verouderde	
Persoonsgegevens	te	vernietigen	of	te	wijzigen.

5.7. Opslagbeperking.
Persoonsgegevens	mogen	niet	langer	in	identificeerbare	vorm	
bewaard	worden	dan	noodzakelijk	is	voor	de	doeleinden	
waarvoor	de	gegevens	verwerkt	worden.

U	mag	Persoonsgegevens	niet	langer	bewaren,	in	een	vorm	die	
identificatie	van	de	Betrokkene	mogelijk	maakt,	dan	nodig	is	voor	
het	legitieme	zakelijke	doel	of	de	legitieme	doeleinden	waarvoor	
ze	oorspronkelijk	verzameld	zijn,	inclusief	om	te	voldoen	aan	
wettelijke,	boekhoudkundige	of	rapportagevereisten.

Het	bedrijf	zal	een	bewaarbeleid	en	-procedures	handhaven	
te	waarborgen	dat	Persoonsgegevens	na	een	redelijke	termijn	
verwijderd worden voor de doeleinden waarvoor ze bewaard 
werden,	tenzij	een	wet	vereist	dat	dergelijke	gegevens	voor	een	
minimale	tijd	bewaard	worden.

5.8. Rechten en verzoeken van Betrokkenen.
Persoonsgegevens	moeten	beschikbaar	gesteld	worden	
aan	Betrokkenen	en	Betrokkenen	mogen	bepaalde	rechten	
uitoefenen	met	betrekking	tot	hun	Persoonsgegevens.	(Zie	
hoofdstuk	7	hieronder).

5.9. Beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid.
Persoonsgegevens	moeten	Verwerkt	worden	op	een	manier	
die	de	veiligheid	ervan	garandeert	door	middel	van	passende	
technische	en	organisatorische	maatregelen	ter	bescherming	
tegen	ongeoorloofde	of	onwettige	Verwerking	en	tegen	
onopzettelijk	verlies,	vernietiging	of	beschadiging.	(Zie	
hoofdstuk	8	hieronder).

5.10. Beperking van overdracht.
Persoonsgegevens	mogen	niet	naar	een	ander	land	worden	
overgedragen	zonder	dat	er	passende	beveiligingsmaatregelen	
getroffen	zijn.	(Zie	hoofdstuk	10	hieronder).

6. Registratie van verwerking
De	AVG	vereist	dat	we	van	al	onze	
gegevensverwerkingsactiviteiten	een	volledige	en	nauwkeurige	
administratie	bijhouden.	U	bent	ervoor	verantwoordelijk	dat	
de	juiste	bedrijfsadministratie	wordt	bijgehouden,	die	een	
afspiegeling	van	onze	Verwerking	is,	in	overeenstemming	met	
de	richtlijnen	voor	het	bijhouden	van	gegevens	van	het	Bedrijf.

Deze	administratie	dient	de	naam	en	contactgegevens	van	
de	Gegevensverantwoordelijke,	duidelijke	beschrijvingen	
van	de	typen	Persoonsgegevens,	typen	Betrokkenen,	
Verwerkingsactiviteiten,	Verwerkingsdoeleinden,	externe	
ontvangers	van	de	Persoonsgegevens,	opslaglocaties	voor	
Persoonsgegevens,	overdrachten	van	Persoonsgegevens,	de	
bewaartermijn	van	de	Persoonsgegevens	en	een	beschrijving	
van	de	getroffen	beveiligingsmaatregelen	te	bevatten.

Deze	administratie	van	de	Gegevensverwerking	wordt	beheerd	
door	het	Privacy	Office.	U	bent	er	echter	voor	verantwoordelijk	om	
het	Privacy	Office	te	assisteren,	zoals	vereist	is	bij	het	creëren	en	
onderhouden	van	deze	administratie	van	de	Gegevensverwerking	
en	u	dient	het	Privacy	Office	op	de	hoogte	stellen	van	nieuwe	
Verwerkingsactiviteiten	of	wijzigingen	in	Verwerkingsactiviteiten.

7. Rechten en verzoeken van Betrokkenen
De	personen	van	wie	wij	Persoonsgegevens	verwerken,	worden	
in	de	AVG	Betrokkenen	genoemd.	Betrokkenen	hebben	rechten	
met	betrekking	tot	hoe	Wij	met	hun	Persoonsgegevens	omgaan.	
Deze	rechten	staan	volledig	vermeld	in	Bijlage	3.

Als	u	van	een	Betrokkene	een	verzoek	ontvangt	met	betrekking	
tot	de	verwerking	van	hun	Persoonsgegevens,	dient	u	de	
Toegangsprocedure	voor	Betrokkenen	te	volgen	en	het	verzoek	te	
registreren	bij	het	Privacy	Office	en	uw	lokale	Privacyfunctionaris	
door	dit	te	melden	via	gdpr@gxo.com.	Vermeld	het	onderwerp	
van	uw	e-mail:	Toegangsverzoek Persoonsgegevens Betrokkene

Het	Privacy	Office	zal	u	adviseren	en	helpen	om	op	het	verzoek	
te	reageren.	Gegevensverzoeken	van	een	Betrokkene	die	
binnen 30 kalenderdagen beantwoord te worden. U dient de 
identiteit	te	verifiëren	van	een	persoon	die	gegevens	opvraagt	
onder	één	van	de	hierboven	vermelde	rechten	(u	mag	niet	
toestaan	dat	derden	u	overhalen	om	Persoonsgegevens	vrij	 
te	geven	zonder	de	juiste	autorisatie).
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8. Beveiliging
8.1. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
We	dienen	passende	technische	en	organisatorische	
maatregelen	te	nemen	om	ervoor	te	zorgen	dat	onze	systemen	
voor	het	verwerken	van	Persoonsgegevens	veilig	zijn	en	aan	
de	gegevensbeschermingsprincipes	voldoen.	Het	vereiste	
beveiligingsniveau	dient	rekening	te	houden	met	de	nieuwste	
technologieën,	de	implementatiekosten	en	de	aard,	reikwijdte,	
context	en	het	doel	van	de	Verwerking.	Dergelijke	maatregelen	
kunnen zijn;

•	 	Anonimisering	of	pseudonimisering	en	versleuteling	 
van	persoonsgegevens

•	 	De	mogelijkheid	om	vertrouwelijkheid,	integriteit,	
beschikbaarheid	en	veerkracht	van	verwerkingssystemen	 
en	diensten	te	waarborgen

•	 	De	mogelijkheid	om	de	beschikbaarheid	en	toegang	tot	
Persoonsgegevens	te	behouden	en	te	herstellen

•	 	Een	proces	voor	het	regelmatig	testen,	beoordelen	en	
evalueren	van	de	effectiviteit	van	Persoonsgegevens.	

• 	U	dient	te	voldoen	aan	het	informatiebeveiligingsbeleid	 
van	GXO	met	betrekking	tot	Persoonsgegevens.

8.2. Melden van gegevenslekken
De	AVG	vereist	dat	Gegevensverantwoordelijken	elk	
Gegevenslek	van	persoonsgegevens	bij	de	toepasselijke	
regelgever	en,	in	bepaalde	gevallen,	de	Betrokkene	te	melden	
binnen	72	uur	na	kennis	te	hebben	vernomen	van	 
het	gegevenslek.

Een	Gegevenslek	van	persoonsgegevens	is	een	handeling	of	
nalatigheid	die	leidt	tot	het	verlies,	of	ongeautoriseerde	toegang,	
openbaarmaking	of	verwerving	van	Persoonsgegevens.

We	hebben	procedures	ingevoerd	om	met	elke	vermoedelijke	
inbreuk	in	verband	met	persoonsgegevens	om	te	gaan	en	zullen	
de	Betrokkenen	of	een	toepasselijke	regelgevende	instantie	op	
de	hoogte	stellen	indien	we	wettelijk	verplicht	zijn	dit	te	doen.

Als	u	weet	of	vermoedt	dat	er	een	Gegevenslek	van	
persoonsgegevens	heeft	plaatsgevonden;

•	 	Meld	de	inbreuk	of	vermoedelijke	inbreuk	onmiddellijk	op	
gdpr@gxo.com	en	vermeld	het	onderwerp	van	uw	e-mail:	
Vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens

•	 	Neem	contact	op	met	het	Privacy	Office	en	uw	lokale	
Privacyfunctionaris.

•	 Probeer	niet	om	zelf	de	zaak	te	onderzoeken.

•	 	Bewaar	al	het	bewijs	met	betrekking	tot	het	potentiële	
Gegevenslek	van	persoonsgegevens.

9. Privacy door ontwerp en effectbeoordelingen van 
gegevensprivacy (DPIA)
We	zijn	verplicht	om	bij	het	verwerken	van	Persoonsgegevens	
Privacy	door	ontwerp-maatregelen	te	implementeren	door,	
op	effectieve	wijze,	passende	technische	en	organisatorische	
maatregelen	(zoals	pseudonimisering)	te	implementeren,	om	
naleving	van	de	principes	van	gegevensprivacy	te	waarborgen.

U	dient	te	beoordelen	welke	Privacy	door	ontwerp-maatregelen	
geïmplementeerd	kunnen	worden	op	alle	programma's/
systemen/processen	die	Persoonsgegevens	verwerken,	door	
rekening	te	houden	met	het	volgende:

(a)	de	stand	van	de	techniek;

(b)	de	implementatiekosten;

(c)		de	aard,	reikwijdte,	context	en	doeleinden	van	 
de Verwerking; en

(d)	de	risico's	van	de	risico's	en	ernst	voor	rechten	en	vrijheden	
van Betrokkenen die uit de Verwerking voortvloeien.

Gegevensverantwoordelijken	dienen	tevens	
effectbeoordelingen	van	gegevensprivacy	(DPIA's,	Data	Privacy	
Impact	Assessments)	uit	te	voeren	met	betrekking	tot	Verwerking	
met	een	hoog	risico	en	bij	het	implementeren	van	grote	systeem-	
of	bedrijfsveranderingsprogramma's	met	betrekking	tot	de	
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Verwerking	van	Persoonsgegevens.	Om	te	bepalen	of	een	DPIA	
nodig	is	als	u	deze	werkzaamheden	uitvoert	dient	u	contact	op	
te	nemen	met	het	Privacy	Office.

Details	van	een	DPIA	zijn	te	vinden	in	Bijlage	4.

10. Beperkingen voor het delen van gegevens en overdracht
Persoonsgegevens	mogen	alleen	met	derden	gedeeld	worden	
als	er	waarborgen	en	contractuele	overeenkomsten	 
getroffen	zijn.

10.1. Gegevens delen binnen de GXO bedrijvengroep
U	mag	de	Persoonsgegevens	die	Wij	bewaren	alleen	delen	
met	een	andere	werknemer,	agent	of	vertegenwoordiger	van	
de	GXO	Group	(waaronder	onze	dochterondernemingen	
en	onze	uiteindelijke	houdstermaatschappij	samen	met	haar	
dochterondernemingen)	indien	de	ontvanger	de	informatie	uit	
hoofde	van	zijn/haar	functie	dient	te	kennen.

Voor	overdrachten	van	Persoonsgegevens	binnen	de	GXO	
Group	hebben	We	een	overeenkomst	voor	het	delen	van	
gegevens	tussen	groepen	die	deze	overdrachten	bepaalt,	
zelfs	als	ze	buiten	de	EU	plaatsvinden,	naar	GXO-bedrijven	in	
de	Verenigde	Staten	van	Amerika.	Als	u	wordt	gevraagd	om	
informatie	buiten	de	EU	naar	een	ander	land	dan	de	Verenigde	
Staten	van	Amerika	over	te	dragen,	dient	u	contact	op	te	nemen	
met	het	Privacy	Office.

10.2. Gegevens delen met derden
U	mag	de	Persoonsgegevens	die	we	bewaren	alleen	delen	met	
derden	(buiten	GXO),	zoals	onze	dienstverleners,	indien	ze	de	
informatie	nodig	hebben	voor	het	leveren	van	de	diensten	en	
een	volledig	uitgevoerd	schriftelijk	contract	hebben	dat	door	 
de	AVG	goedgekeurde	clausules	van	derden	bevat.

10.3. Gegevensoverdracht buiten de EU
De	AVG	beperkt	de	gegevensoverdracht	naar	landen	buiten	de	
EER	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	dat	door	de	AVG	aan	personen	
geboden	niveau	van	gegevensbescherming,	niet	ondermijnd	
wordt.	Een	overdracht	vindt	plaats	zodra	Persoonsgegevens	
vanuit	een	land	binnen	de	EU	verzonden	worden	naar	een	land	
dat	geen	deel	uitmaakt	van	de	EU.

U	mag	alleen	Persoonsgegevens	buiten	de	EER	overdragen	als	
een	van	de	volgende	voorwaarden	van	toepassing	is:

(a)		de	overdracht	vindt	plaats	naar	een	GXO-bedrijf	in	de	Verenigde	
Staten	van	Amerika	en	de	ontvanger	dient	de	Persoonsgegevens	
uit	hoofde	van	zijn/haar	functie	te	hebben,	of

(b)		de	overdracht	is	naar	een	derde	partij	en	u	het	Privacy	Office	
heeft	bevestigd	dat	er	passende	voorzorgsmaatregelen	
getroffen	zijn	en	dat	de	Betrokkene	Toestemming	heeft	
gegeven	voor	de	voorgestelde	overdracht	na	over	mogelijke	
risico's	geïnformeerd	te	zijn.	Of	de	overdracht	is	noodzakelijk	
om	één	van	de	andere	redenen	die	in	de	AVG	uiteengezet	
zijn,	waaronder	de	uitvoering	van	een	contract	tussen	ons	
en	de	Betrokkene,	redenen	van	algemeen	belang,	om	
rechtsvorderingen	vast	te	stellen,	uit	te	oefenen	of	te	
verdedigen	of	om	de	vitale	belangen	van	de	Betrokkene	
te	beschermen,	wanneer	de	Betrokkene	fysiek	of	juridisch	
niet	in	staat	is	om	toestemming	te	geven	en,	in	sommige	
beperkte	gevallen,	voor	ons	legitieme	belang.

11.Training en audit
We	zijn	verplicht	om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	relevante	GXO-
medewerkers	adequate	training	gevolgd	hebben	om	hen	
in	staat	te	stellen	aan	de	wetgeving	inzake	gegevensprivacy	
te	voldoen.	We	moeten	ook	regelmatig	onze	systemen	en	
processen	testen	om	de	naleving	te	beoordelen.	U	dient	alle	
verplichte	gegevensprivacy-gerelateerde	trainingen	te	voltooien	
die	u	moet	volgen.

U	dient	regelmatig	alle	systemen	en	processen	onder	uw	
controle	controleren	om	ervoor	te	zorgen	dat	ze	aan	dit	
privacybeleid	voldoen	en	te	controleren	of	er	voldoende	
beheermaatregelen	en	-middelen	zijn	om	het	juiste	gebruik	 
en	de	bescherming	van	Persoonsgegevens	te	waarborgen.

12.Uitbestedingsdiensten
Wanneer	We	diensten	moeten	uitbesteden	aan	een	
derde	partij,	zoals	IT-dienstverleners,	of	leveranciers	van	
clouddiensten	moeten	inschakelen	voor	de	verwerking	van	
persoonsgegevens,	zal	dit	leiden	tot	overwegingen	op	het	
gebied	van	gegevensbescherming.	Doorgaans	treden	de	
dienstverleners	op	als	verwerkers	en	dient	er	een	schriftelijke	
verwerkersovereenkomst	opgesteld	te	worden.
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13. Geautomatiseerde verwerking/profilering/
besluitvorming en direct marketing
De	AVG	kent	strikte	regels	rond	geautomatiseerde	verwerking,	
besluitvorming	en	profilering.	U	mag	alleen	geautomatiseerde	
verwerkingsactiviteiten	uitvoeren	na	overleg	met	het	Privacy	
Office	en	het	invullen	van	een	DPIA.

Evenzo	zijn	er	specifieke	regels	rondom	direct	marketing.	Direct	
marketing-campagnes	mogen	alleen	worden	ondernomen	na	
overleg	met	het	Privacy	Office	en	het	invullen	van	een	DPIA.

14. Wijzigingen in deze privacystandaard
We	behouden	ons	het	recht	voor	om	dit	privacybeleid	op	enig	
moment	zonder	voorafgaande	kennisgeving	te	wijzigen.

Dit	Privacybeleid	heeft	geen	voorrang	op	toepasselijke	nationale	
wet-	en	regelgeving	op	het	gebied	van	gegevensprivacy	
in	landen	waar	GXO	actief	is	en	bepaalde	landen	kunnen	
plaatselijke	afwijkingen	van	deze	Privacystandaard	hebben	die	 
op	verzoek	beschikbaar	zijn	bij	het	Privacy	Office.

Deze	Privacystandaard	is	voor	het	laatst	gewijzigd	op	2	augustus	2021.
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Bijlage 1

In	de	volgende	omstandigheden	dient	u	altijd	contact	op	te	
nemen	met	het	Privacy	Office:

(a)	als	u	twijfelt	over	de	wettelijke	basis	waarop	u	vertrouwt	om	
Persoonsgegevens	te	verwerken	(inclusief	de	legitieme	belangen	
die	door	het	Bedrijf	gebruikt	worden)	(zie	Hoofdstuk	5	en	Bijlage	2);

(b)	als	u	op	Toestemming	moet	vertrouwen	en/of	Toestemming	
moet	vastleggen	(zie	Hoofdstuk	5.2	en	Bijlage	2);

(c)	als	u	voorlopige	versies	van	Privacyverklaringen	moet	opstellen	
(zie	Hoofdstuk	5.3);

(d)	als	u	twijfelt	over	de	bewaartermijn	voor	de	Persoonsgegevens	
die	verwerkt	worden	(zie	Hoofdstuk	5.7);

(e)	als	u	twijfelt	welke	beveiligings-	of	andere	maatregelen	
u	dient	te	nemen	om	Persoonsgegevens	te	beschermen	(zie	
Hoofdstuk	8.1	hieronder);

(f)	als	er	sprake	is	van	een	Gegevenslek	van	persoonsgegevens	
(Hoofdstuk	8.2);

(g)	als	u	twijfelt	op	welke	basis	u	Persoonsgegevens	buiten	 
de	EER	dient	over	te	dragen	(zie	Hoofdstuk	10);

(h)	als	u	hulp	nodig	hebt	bij	het	afhandelen	van	rechten	waarop	
een	Betrokkene	een	beroep	doet	(zie	Hoofdstuk	7	en	Bijlage	3);

(i)	wanneer	u	zich	bezighoudt	met	een	belangrijke	nieuwe	
verwerkingsactiviteit,	of	wijziging	daarin,	waarvoor	waarschijnlijk	
een	DPIA	nodig	is	(zie	Hoofdstuk	9)	of	van	plan	bent	om	
Persoonsgegevens	te	gebruiken	voor	andere	doeleinden	dan	
waarvoor	ze	verzameld	zijn;

(j)	Als	u	van	plan	bent	om	activiteiten	te	ondernemen	 
met	geautomatiseerde	verwerking,	inclusief	profilering	 
of	geautomatiseerde	besluitvorming	(zie:	Hoofdstuk	13);

(k)	Als	u	hulp	nodig	hebt	bij	het	naleven	van	de	toepasselijke	
wetgeving	bij	het	uitvoeren	van	direct-marketingactiviteiten	 
(zie	Hoofdstuk	13);	of

(l)	als	u	hulp	nodig	hebt	bij	contracten	of	andere	gebieden	met	
betrekking	tot	het	delen	van	Persoonsgegevens	met	derden	
(inclusief	onze	leveranciers)	(zie	Hoofdstuk	9	en	Hoofdstuk	12).
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Bijlage 2

De	AVG	staat	Verwerking	toe	voor	specifieke	doeleinden,	
waarvan	sommige	hieronder	uiteengezet	worden:

(a)	de	Betrokkene	heeft	zijn	of	haar	Toestemming	gegeven;

Een	Betrokkene	stemt	in	met	de	Verwerking	van	zijn/haar	
Persoonsgegevens	als	hij	of	zij	duidelijk	instemt	met	de	Verwerking,	
hetzij	door	een	verklaring	of	door	een	positieve	handeling.	Voor	
toestemming	is	een	bevestigende	actie	vereist,	dus	stilte,	vooraf	
aangevinkte	vakjes	of	inactiviteit	zijn	waarschijnlijk	niet	voldoende.	
Indien	Toestemming	wordt	gegeven	in	een	document	dat	over	
andere	zaken	gaat,	dan	dient	de	Toestemming	gescheiden	van	die	
andere zaken gehouden te worden.

Betrokkenen	dienen	de	Toestemming	voor	Verwerking	
op	elk	moment	gemakkelijk	te	kunnen	intrekken	en	de	
intrekking	dient	onmiddellijk	gehonoreerd	te	worden.	Deze	
toestemming	moet	mogelijk	vernieuwd	worden	als	u	van	plan	
bent	om	Persoonsgegevens	te	Verwerken	voor	een	ander	en	
onverenigbaar	doel	dat	niet	openbaar	gemaakt	is	toen	de	
Betrokkene	voor	het	eerst	toestemming	gaf.

Tenzij	We	kunnen	vertrouwen	op	een	andere	rechtsgrond	voor	
verwerking,	is	meestal	Toestemming	vereist	voor	het	Verwerken	
van	Gevoelige	persoonsgegevens,	voor	Geautomatiseerde	
besluitvorming	en	voor	grensoverschrijdende	gegevensoverdracht.	
Meestal	vertrouwen	we	op	een	andere	rechtsgrond	(en	hebben	
we	geen	toestemming	nodig)	om	de	meeste	soorten	Gevoelige	
gegevens	te	Verwerken.	Indien	Expliciete	toestemming	vereist	
is,	dient	u	een	Verklaring	inzake	de	billijke	verwerking	aan	de	
Betrokkene	af	te	geven	om	Toestemming	te	verkrijgen.

(b)	de	Verwerking	noodzakelijk	is	voor	de	uitvoering	van	een	
overeenkomst	met	de	Betrokkene;

(c)	om	aan	onze	wettelijke	nalevingsverplichtingen	te	voldoen;

(d)	om	de	vitale	belangen	van	de	Betrokkene	te	beschermen;

(e)	om	onze	legitieme	belangen	na	te	streven	voor	doeleinden	 
waar	deze	niet	terzijde	worden	geschoven	omdat	de	Verwerking	 
de	belangen	of	fundamentele	rechten	en	vrijheden	van	Betrokkenen	
schaadt.	De	doeleinden	waarvoor	we	Persoonsgegevens	verwerken	
voor	legitieme	belangen,	dienen	uiteengezet	te	in	toepasselijke	
Privacyverklaringen	of	Verklaringen	inzake	de	billijke	verwerking.
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Bijlage 3

De	rechten	van	een	Betrokkene	zijn:

(a)	het	recht	om	Toestemming	voor	Verwerking	op	elk	moment	
in te trekken;

(b)	het	recht	om	bepaalde	informatie	te	ontvangen	over	 
de	Verwerkingsactiviteiten	van	de	Gegevensverantwoordelijke;

(c)	het	recht	om	toegang	te	vragen	tot	de	Persoonsgegevens	 
die we over hen bewaren;

(d)	het	recht	om	ons	gebruik	van	hun	Persoonsgegevens	voor	
direct-marketingdoeleinden	te	voorkomen;

(e)	het	recht	om	ons	te	vragen	om	Persoonsgegevens	te	wissen	
als	deze	niet	langer	nodig	zijn	in	verband	met	de	doeleinden	
waarvoor	ze	zijn	verzameld	of	Verwerkt	of	om	onjuiste	gegevens	
te	corrigeren	of	onvolledige	gegevens	aan	te	vullen;

(f)	het	recht	om	de	Verwerking	in	specifieke	omstandigheden	 
te beperken;

(g)	het	recht	om	Verwerking,	die	gerechtvaardigd	is	op	basis	van	onze	
gerechtvaardigde	belangen	of	in	het	algemeen	belang,	aan	te	vechten;

(h)	het	recht	om	een	kopie	op	te	vragen	van	een	overeenkomst	op	grond	
waarvan	Persoonsgegevens	buiten	de	EER	overgedragen	worden;

(i)	het	recht	om	bezwaar	te	maken	tegen	beslissingen	die	uitsluitend	
op	geautomatiseerde	verwerking,	inclusief	profilering	(ADM)	
gebaseerd	zijn;

(j)	het	recht	om	Verwerking	te	voorkomen	die	waarschijnlijk	schade	 
of	leed	bij	de	Betrokkene	of	iemand	anders	zal	veroorzaken;

(k)	het	recht	om	op	de	hoogte	gesteld	te	worden	van	een	
Gegevenslek	van	persoonsgegevens	die	waarschijnlijk	een	hoog	
risico	voor	hun	rechten	en	vrijheden	betekent;

(l)	het	recht	om	een	klacht	in	te	dienen	bij	de	relevante	
toezichthoudende	instantie/wettelijke	instantie;	en

(m)	het	recht	om	in	beperkte	omstandigheden	hun	
Persoonsgegevens	te	ontvangen	of	te	vragen	om	deze	in	een	
gestructureerd,	algemeen	gebruikt	en	machineleesbaar	formaat	
naar een derde partij over te dragen.
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Bijlage 4

U	dient	contact	op	te	nemen	met	het	Privacy	Office	om	een	DPIA	uit	
te	voeren	(en	uw	bevindingen	te	bespreken)	bij	het	implementeren	
van	grote	systeem-	of	bedrijfsveranderingsprogramma's	met	
betrekking	tot	de	Verwerking	van	Persoonsgegevens,	zoals:

(a)	het	gebruik	van	nieuwe	technologieën	(programma's,	
systemen	of	processen),	of	veranderende	technologieën	
(programma's,	systemen	of	processen);

(b)	de	geautomatiseerde	verwerking	inclusief	profilering	 
en ADM;

(c)	de	grootschalige	Verwerking	van	Gevoelige	gegevens;	en

(d)	de	grootschalige,	systematische	monitoring	van	een	
openbaar toegankelijk gebied.

Een	DPIA	moet	bevatten:

(a)	een	beschrijving	van	de	Verwerking,	de	doeleinden	ervan	 
en	de	legitieme	belangen	van	de	Verwerkingsverantwoordelijke,	
indien	van	toepassing;

(b)	een	beoordeling	van	de	noodzaak	en	evenredigheid	van	 
de Verwerking in relatie tot het doel ervan;

(c)	een	beoordeling	van	het	risico	voor	individuen;	en

(d)	de	getroffen	risicobeperkende	maatregelen	en	het	aantonen	
van naleving.

U	dient	te	voldoen	aan	de	processen	van	het	bedrijf	inzake	DPIA	
en Privacy door ontwerp.
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