
PRIVACYSTATEMENT 

GDO B.V., gelegen aan de Albert Thijsstraat 67 in Eygelshoven, respecteert uw privacy. We 

waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van 

uw persoonlijke gegevens. Mochten wij persoonlijke informatie verwerken dan wordt dit met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

ALGEMEEN 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

 Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten; 

 Klanten en hun vertegenwoordigers; 

 Leveranciers; 

 

WAARVOOR 

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan. 

Klant 

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, 

hebben wij persoonsgegevens nodig. Het gaat daarbij vooral om contactpersonen binnen uw bedrijf 

waarmee wij moeten samenwerken (projectleider, inkoper etc.) en hoe zij bereikbaar zijn 

(telefoonnummers, e-mailadressen etc.).  

Leverancier 

Om als leverancier bij te dragen aan de totstandkoming van onze producten hebben wij 

persoonsgegevens nodig. Het gaat daarbij vooral om contactpersonen binnen uw bedrijf waarmee 

wij moeten samenwerken (projectleider, inkoper etc.) en hoe zij bereikbaar zijn (telefoonnummers, 

e-mailadressen etc.).  

Geautoriseerde derden hebben mogelijk toegang nodig tot sommige van uw persoonlijke gegevens. 

Als GDO B.V. bijvoorbeeld een product naar u moet verzenden, moet GDO B.V. uw naam en adres 

delen met een koeriersbedrijf. GDO B.V. beperkt dergelijke derde partijen bij hun toegang tot en 

gebruik van uw persoonlijke informatie. GDO B.V. deelt uw persoonlijke informatie anders niet met 

derden, tenzij u GDO B.V. toestemming verleent om dit te doen. 

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. 

Wij gebruiken uw naam en telefoonnummer/e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te 

onderhouden. Dit in het kader van vervolgopdrachten of service. 

GDO B.V. behoudt haar recht om gegevens uit te wisselen naar haar overige vestigingen in Europa.  

 

BEWAARTERMIJN 

Er zijn binnen GDO B.V. geen verdere afspraken gemaakt omtrent het op eigen initiatief van GDO 

B.V. te verwijderen van de verzamelde gegevens. Op verzoek zullen gegevens verwijderd worden. 

 



 

WEBSITE 

Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. 

Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de 

gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het 

IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het 

internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het 

besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de 

website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat 

dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u 

opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer 

van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. GDO 

B.V. doet verder niets met deze gegevens en zal deze niet aan derden geven.   

Op onze site is het niet mogelijk om verdere contact- of privacygevoelige informatie achter te laten. 

Wanneer een bedrijf personen voorstelt i.v.m. flexibele inzet en zij persoonsgegevens van 

medewerkers aan ons doorgeven, zijn zij verplicht om hun medewerkers hierover te informeren. 

Indien gewenst kan onze privacyverklaring mbt interne verwerking van gegevens opgevraagd 

worden via info@gdo-bv.com. 

 

GDO B.V. behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid bij te werken, te wijzigen en aan te 

passen. Al dergelijke updates en wijzigingen zijn bindend voor alle gebruikers en browsers van de 

GDO website en worden hier geplaatst. 


