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Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Asendia 
 

1. Verwerkingsverantwoordelijke: 

 

De Asendia Groep is een internationale groep van bedrijven in Europa, de VS, Azië en 

Oceanië. 

Om uw respectieve communicatiepartner en de verwerkingsverantwoordelijke van uw 

persoonsgegevens te vinden, alsmede de betreffende contactgegevens, raadpleegt u de lijst 

van de Asendia-bedrijven onder: 

List Data Contact 

Subsidiaries - 08.11.2021.pdf
 

Asendia Management SAS is de beherende vennootschap van de Asendia Groep. Hieronder 

vindt u de contactgegevens van Asendia Management SAS: 

 

ASENDIA MANAGEMENT SAS  

9 Rue du Colonel Pierre Avia  

75015 Paris 

Frankrijk  

 

Functionaris/Manager voor gegevensbescherming: 

Raadpleeg het volgende document om de contactgegevens van de functionaris/manager voor 

gegevensbescherming van uw entiteit te vinden:  

List Data Contact 

Subsidiaries - 08.11.2021.pdf
 

U kunt contact opnemen met de Manager Gegevensbescherming van Asendia Management 

via het volgende e-mailadres: dataprotection@asendia.com 

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via de 

bovenstaande contactgegevens. 

Gegevensdoorgifte naar een derde land: 

De Asendia Groep opereert op mondiaal niveau.  

Tel: 0080088877700 

E-mail: info.com@asendia.com 

Website: www.asendia.com  

 

https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
mailto:dataprotection@asendia.com
mailto:info.com@asendia.com
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Doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde land is dus mogelijk. In het geval van 

een dergelijke doorgifte, zullen we de door de Europese Commissie gepubliceerde 

standaardcontractbepalingen gebruiken om uw belangen te beschermen als er geen 

adequaatheidsbesluit zou zijn voorzien en tenzij een uitzondering op grond van Art. 49 AVG 

van toepassing is. 

 

2. Specifieke informatie over gegevensverwerking 

 

2.1. Communicatiepartners en contacten: 

Doeleinden van de verwerkingsactiviteit: 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over 

onze diensten of anderszins met u te communiceren via de gebruikelijke 

communicatiekanalen (bijv. e-mail, post, telefoon, fax). 

Rechtsgrond van de verwerkingsactiviteit: 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of een precontractuele 

maatregel overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b) AVG, of voor de behartiging van ons 

gerechtvaardigde belang om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en te promoten (Art. 6, 

lid 1, onder f) AVG). 

Categorieën van ontvangers: 

Interne ontvangers kunnen alle werknemers zijn die met het proces zijn belast, bijv. marketing, 

verkoop, operaties, boekhouding, IT.  

We maken gebruik van dienstverleners (inclusief verwerkers) om onze taken te vervullen, 

zoals belastingadviseurs, IT-dienstverleners en hostingproviders, transport- en 

distributiepartners en we geven gegevens door aan autoriteiten of rechtbanken in het kader 

van onze wettelijke verplichtingen. 

We zullen uw persoonsgegevens, voor zover nodig om de bovenstaande doeleinden te 

bereiken, ook delen met andere bedrijven van de Asendia Groep.  

Bewaartermijn van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel ervan niet langer van toepassing is en 

er geen wettelijke verplichting is om ze te bewaren. E-mails worden over het algemeen 

geclassificeerd als fiscaal relevante documenten en opgeslagen in overeenstemming met de 

wettelijke vereisten, wat een periode van maximaal tien jaar kan zijn na het einde van het jaar 

van de betreffende transactie. 

Verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken: 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. 
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2.2  Klanten, prospects, dienstverleners of (potentiële) leveranciers: 

Doeleinden van de verwerkingsactiviteit: 

We verwerken uw gegevens, waarvan sommige ook persoonlijk kunnen zijn, voor het 

aangaan, uitvoeren en verwerken van contractuele relaties, voor het opstellen van offertes en 

facturering, en om contact op te nemen en informatie te verstrekken als onderdeel van de 

klantenservice. 

Rechtsgrond van de verwerkingsactiviteit: 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of een precontractuele 

maatregel overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder b) AVG, of voor de behartiging van ons 

gerechtvaardigde belang om onze kernactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met Art. 

6, lid 1, onder f) AVG.  

Categorieën van ontvangers: 

Interne ontvangers zijn consulting, contractbeheer, boekhouding, controlling, backoffice. 

Bovendien maken we gebruik van dienstverleners (verwerkers) om onze taken uit te voeren, 

zoals IT-dienstverleners en hostingproviders, transport- en distributiepartners en geven we 

gegevens door aan autoriteiten of rechtbanken in het kader van wettelijke verplichtingen. 

We zullen uw persoonsgegevens, voor zover nodig om de bovenstaande doeleinden te 

bereiken, ook delen met andere bedrijven van de Asendia Groep.  

Bewaartermijn van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel ervan niet langer van toepassing is en 

er geen wettelijke verplichting is om ze te bewaren. E-mails worden over het algemeen 

geclassificeerd als fiscaal relevante documenten en opgeslagen in overeenstemming met de 

wettelijke vereisten, wat een periode van maximaal tien jaar kan zijn na het einde van het jaar 

van de betreffende transactie. 

Verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken: 

Het verstrekken van persoonsgegevens over de betrokkene is soms wettelijk of contractueel 

vereist of is noodzakelijk voor het sluiten van een contract of voor klantenservice en 

communicatie. De betrokkene is dan verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. 

Het niet verstrekken van deze informatie zou betekenen dat er geen contractuele relatie kan 

worden aangegaan of dat communicatie niet mogelijk is. 

 

2.3. Sollicitanten: 

Doeleinden van de verwerkingsactiviteit: 

Verwerking van gegevens van sollicitanten voor het vervullen van vacatures. 
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Rechtsgrond van de verwerkingsactiviteit: 

De verwerking is noodzakelijk voor de mogelijke totstandkoming van een arbeidsrelatie (Art. 

6, lid 1, onder b) AVG). 

 

Categorieën van ontvangers: 

HR-afdeling, de afdeling waarin de betreffende vacature vervuld moet worden, indien nodig, 

de directie en Asendia Management SAS. 

 

Ontvangers kunnen ook verwerkers zijn, bijv. een potentiële aanbieder van een IT-tool voor 

het beheer van sollicitaties.  

 

Opslagperiode van persoonsgegevens: 

Verwijdering na 6 maanden (tenzij toestemming voor langere opslag is verleend). 

 

Verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken: 

U bent wettelijk of contractueel niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als de 

gegevens echter niet worden verstrekt, is het sollicitatieproces niet mogelijk. Het aangaan van 

een arbeidsovereenkomst zal daarom onmogelijk zijn zonder het verstrekken van de 

persoonsgegevens. 

 

3. Uw rechten als betrokkene: 

 

Onder de voorwaarden die in de betreffende bepaling zijn gespecificeerd, hebt u als 

betrokkene recht op inzage (Art. 15 AVG), op rectificatie (Art. 16 AVG), op gegevenswissing 

(Art. 17 AVG), op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) en op overdraagbaarheid van 

gegevens (Art. 20 AVG). U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde 

toezichthoudende autoriteit. 

Recht van bezwaar 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (Art. 21 AVG) als een 

dergelijke verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, onder e) of f) AVG. 

4. Geautomatiseerde besluitvorming: 

 

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

 

5. Meer informatie: 

 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u opvragen via onze 

contactgegevens voor gegevensbescherming of op het hoofdkantoor. 


