
HET BELEID VAN LOXAM INZAKE DE 
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

LOXAM, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS), die in het handels- en 
vennootschapsregister van LORIENT is ingeschreven onder de nummers 450 776 968, 256 rue Nicolas 
Coatanlem, 56850 CAUDAN, FRANCE (hierna "LOXAM" genoemd), verwerkt bij de uitoefening van 
haar activiteiten persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd). 

 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe LOXAM uw persoonlijke gegevens verzamelt, 
gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. LOXAM hecht waarde 
aan uw privacy en zet zich in voor de bescherming en het behoud van uw privacyrechten.   

 Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen bij onze 
klanten, leveranciers, dienstverleners en verhuurders in verband met de uitvoering van alle soorten 
commerciële contracten. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van de gebruikers van onze 
website, van de personen die op onze jobaanbiedingen wensen te solliciteren en van alle andere 
personen met wie wij in het kader van de activiteiten van de Loxam Groep terecht contact moeten 
opnemen. 

 In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van 
de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679) (de "GDPR") is LOXAM SAS 
verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.  

 LOXAM kan dit Privacybeleid wijzigen. Aarzel niet om deze pagina regelmatig te bezoeken om 
de mogelijke wijzigingen te raadplegen die we er zullen publiceren. 

 In het geval van onenigheid over bepaalde aspecten van ons Privacybeleid, heeft u wettelijke 
rechten die u indien nodig worden meegedeeld. 

 Dit Privacybeleid is van toepassing in landen waar LOXAM aanwezig is. De aanpak van de 
vertrouwelijkheid van gegevens kan echter enigszins verschillen van land tot land.  

 LOXAM-dochterondernemingen kunnen ook Persoonlijke gegevens verzamelen en 
verwerken. Dit Privacybeleid is van toepassing op dochterondernemingen van LOXAM SAS. 

1. REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID 
Dit Beleid zet de principes en richtlijnen uiteen voor de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, 
waaronder Persoonlijke gegevens die zijn verzameld op of via de website van LOXAM en de websites 
van dochterondernemingen van LOXAM.  
LOXAM verzamelt Persoonlijke gegevens online (inclusief per e-mail) of offline; dit Beleid is van 
toepassing ongeacht de methode van verzameling of verwerking.  
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, met name door verwijzing naar een 
identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificator, 
of naar een of meer elementen die kenmerkend zijn voor diens fysieke, fysiologische, genetische, 
mentale, economische, culturele of sociale identiteit.  
 
Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de website van LOXAM SAS: onze website bevat 
specifieke Algemene Gebruiksvoorwaarden die deel uitmaken van dit Beleid. Het gebruik van onze 
website en de Persoonlijke gegevens die door gebruikers op onze website worden verstrekt, zijn 
onderworpen aan de bepalingen van dit Beleid en de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden. 
 
 
 



2. KLEURENDE GEGEVENS 
De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen zijn afhankelijk van het doel van de verwerking. 
Hun belangrijkste doel is het identificeren van individuen in hun omgang met Loxam.  
In elk geval worden de verzamelde Persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de 
in artikel 4 hieronder vermelde doeleinden.  
 
Opmerking voor bezoekers en gebruikers van onze website:  
bepaalde kenmerken en kenmerken van onze websites mogen alleen worden gebruikt indien 
bepaalde Persoonsgegevens worden verstrekt. Het staat de gebruiker vrij om alle of een deel van de 
gevraagde Persoonsgegevens al dan niet te verstrekken. Als de gebruiker echter besluit om deze niet 
te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de bevredigende verwezenlijking van de doelstellingen 
beschreven in artikel 4 hieronder verhinderen, kunnen sommige diensten en kenmerken van onze 
websites niet goed functioneren en/of kan de gebruiker de toegang tot bepaalde pagina's van de 
websites worden ontzegd.  
 
Klantgegevens:  
De gegevens die wij over onze klanten verzamelen zijn beperkt. In het algemeen hebben wij de 
contactgegevens van de contactpersonen binnen de klant of het prospectbedrijf (met inbegrip van 
hun naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres) nodig om de met onze klanten gesloten 
contracten uit te voeren. In klanttevredenheidsonderzoeken houden we ook informatie bij over de 
behoeften of beperkingen van de klant, die we vervolgens kunnen gebruiken om ervoor te zorgen 
dat onze marketingcommunicatie naar u relevant en tijdig is. We kunnen ook beschikken over 
aanvullende informatie die onze contacten in onze klanten hebben gekozen om met ons te delen. In 
bepaalde omstandigheden, wanneer u met sommige van onze diensten of afdelingen communiceert, 
kunnen onze gesprekken worden opgenomen, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving en 
vereisten.  
 
Gegevens over leveranciers en dienstverleners:  
Wij verzamelen ook gegevens over onze leveranciers en dienstverleners. Om een goed beheer van 
onze commerciële relaties te verzekeren, verzamelen wij informatie van onze contacten binnen de 
leverancier of dienstverlener, zoals hun naam, telefoonnummer en e-mail- en postadressen. We 
kunnen ook over aanvullende informatie beschikken die onze contacten binnen het bedrijf van de 
leverancier of dienstverlener hebben gekozen om ons te verstrekken.  
 
Gegevens met betrekking tot het personeelsbeheer: 
Voor kandidaten die in het bijzonder solliciteren naar vacatures met betrekking tot LOXAM, kunnen 
wij verschillende soorten informatie verzamelen die de analyse van sollicitaties in relatie tot de 
aangeboden functies mogelijk maken, waaronder identiteit, persoonlijke gegevens, professionele 
achtergrond, diploma's, motivaties.  
Loxam verzamelt ook alle informatie die nuttig is voor het goede beheer van haar personeel, in het 
bijzonder identiteit, burgerlijke stand, persoonlijke gegevens, professionele achtergrond, diploma's, 
bankgegevens, sociale zekerheid, administratieve informatie in overeenstemming met de wettelijke 
en reglementaire bepalingen. Loxam kan ook speciale categorieën gegevens verzamelen (zoals ras of 
etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of 
lidmaatschap van een vakbond) onder de voorwaarden van artikel 9.2 van het GDPR.  
 
Gegevens met betrekking tot de gebruikers van onze verschillende websites: 
Wij verzamelen persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze verschillende websites die wij 
gebruiken om het gebruik van onze websites te verbeteren en om onze diensten te beheren. Deze 
informatie omvat, maar is niet beperkt tot, hoe onze sites worden gebruikt, hoe vaak de gebruiker ze 
bezoekt, het type browser, de locatie van waaruit u onze sites bezoekt, de taal waarin u ze bezoekt 
en de tijden waarop onze sites het meest worden bezocht. Als u contact met ons opneemt via een 



van onze sites, bijvoorbeeld via de chatfunctie, verzamelen wij alle informatie die u ons verstrekt, 
zoals uw naam en contactgegevens. 
 
3. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGE KINDEREN 
LOXAM producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen en zijn niet bedoeld voor 
verkoop aan minderjarigen en LOXAM verzamelt of bewaart niet vrijwillig Persoonlijke gegevens van 
minderjarigen..  
 
4. DOELEINDEN VAN DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Persoonlijke gegevens worden verzameld ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van LOXAM, zoals 
de uitvoering van contracten met onze klanten, leveranciers en andere dienstverleners of derden, 
ten behoeve van onze legitieme belangen of de naleving van meldingsverplichtingen waarin de wet 
voorziet, alsmede voor de werving van werknemers.  
 
LOXAM verzamelt en gebruikt Persoonlijke gegevens voor bedrijfsdoeleinden en in het bijzonder 
voor de volgende activiteiten:  

 onze contactpersonen in staat stellen informatie over LOXAM, onze apparatuur en 
materialen en onze diensten op te vragen en te verkrijgen; 

 commerciële aanbestedingen voorbereiden en indienen, en deelnemen aan aanbestedingen 
het mogelijk maken van de follow-up van de commerciële en contractuele relatie (bestelling, 
prijsopgave, verzending van de factuur, levering van materialen, technische bijstand, beheer 
van eventuele technische geschillen, enz). 

 Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken; 

 het promoten van onze diensten bij bestaande of potentiële klanten; 

 onze contacten of prospecten aanbieden om deel te nemen aan evenementen georganiseerd 
door Loxam in het kader van beurzen, seminaries of evenementen; 

 aanbestedingen uitschrijven en de commerciële en contractuele betrekkingen met 
leveranciers, onderaannemers en dienstverleners kunnen volgen; 

 kwaliteitsaudits uitvoeren; 

 om onze contractuele verplichtingen na te komen;  

 het doen gelden van onze rechten; 

 spontane sollicitaties of sollicitaties te beheren die naar aanleiding van jobaanbiedingen 
worden verzonden; 

 elk ander doel in verband met de activiteiten van LOXAM. 

 
Onder voorbehoud van de van toepassing zijnde lokale wetgeving, geeft u LOXAM en haar filialen 
door uw e-mailadres op te geven uitdrukkelijk toestemming om het te gebruiken in combinatie met 
andere Persoonlijke gegevens die nuttig zijn voor het verzenden van uw berichten voor promotionele 
doeleinden.  
 
Waar van toepassing en in overeenstemming met lokale wetten en vereisten, kunnen we verdere 
informatie verkrijgen via analyse door derden of marktonderzoek en via online en offline media-
analyse (die we zelf of via andere bedrijven kunnen uitvoeren). 
 
5. COOKIEGEBRUIKSBELEID 
Wat is een cookie?  
Een "cookie" is een klein informatiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen en dat uw surfgedrag op een website registreert, zodat u bij uw volgende bezoek aan die 
website gepersonaliseerde opties kunt krijgen op basis van de informatie die over uw laatste bezoek 



is opgeslagen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om verkeer te analyseren en voor reclame- en 
marketingdoeleinden. 
Bijna alle websites gebruiken ze en ze beschadigen uw systeem niet. Als u de soorten cookies die u 
accepteert wilt controleren of wijzigen, kunt u dit meestal doen door uw browserinstellingen te 
wijzigen. Wij verstrekken hierover ook informatie op onze pagina Marketingvoorkeuren op onze 
websites. 

 
Hoe gebruiken we cookies? 
Wij gebruiken cookies voor twee doeleinden: 

- toezicht te houden op uw gebruik van onze site. Dit stelt ons in staat om te begrijpen hoe u 
de site gebruikt en om trends in grotere individuen of groepen te volgen. Dit stelt ons in staat 
om onze site en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in antwoord op de wensen en 
behoeften van onze bezoekers; en 

- ons helpen om u vacatures aan te bieden waarvan wij denken dat u ze interessant vindt, 
zodat u minder tijd kwijt bent aan het doornemen van de meerdere pagina's en sneller de 
baan vindt die u zoekt. 

 
Er zijn twee soorten cookies: 

- Sessiecookies: dit zijn cookies die alleen tijdens uw websessie op uw computer worden 
opgeslagen en automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit - ze slaan over 
het algemeen een anoniem sessie-ID op waarmee u een site kunt bezoeken zonder dat u zich 
hoeft aan te melden op elke pagina, maar ze verzamelen geen informatie over uw computer; 
of 

- Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestand op uw computer opgeslagen 
en blijft daar bij het afsluiten van uw browser. De cookie is leesbaar door de website die deze 
heeft aangemaakt wanneer u die site opnieuw bezoekt. Wij gebruiken permanente cookies 
voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder). 

 
Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd: 

 
- Cookies die strikt noodzakelijk zijn: deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de 

website effectief te gebruiken en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Zonder deze 
cookies kunnen de diensten die u op onze websites aanbiedt niet worden geleverd. Deze 
cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden of voor het onthouden van de pagina's die u hebt bezocht op het internet. 

 
- Prestatiecookies: deze cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze website te 

controleren en te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld bezoeken tellen, verkeersbronnen 
identificeren en zien welke delen van de site het meest bezocht worden. 

 
- Functionele cookies: deze cookies stellen onze sites in staat om de keuzes te onthouden die 

u maakt (gebruikersnaam, taal, land, enz.) en om de functionaliteit te verbeteren. Wij 
kunnen u bijvoorbeeld informatie of updates verstrekken met betrekking tot de diensten die 
u gebruikt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen op te slaan die u hebt 
aangebracht in de tekstgrootte, het lettertype en andere elementen van webpagina's die u 
kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt 
gevraagd, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van opmerkingen op een blog. De 
informatie die deze cookies verzamelen wordt over het algemeen anoniem gemaakt. 

 
- Personalisatiecookies: deze cookies stellen ons in staat om informatie te communiceren 

over huuroplossingen die u waarschijnlijk zullen interesseren. Deze cookies zijn hardnekkig 
(zolang u bij ons geregistreerd bent), wat betekent dat wanneer u inlogt op of teruggaat naar 



de site, u mogelijk huuraanbiedingen ziet die vergelijkbaar zijn met die u eerder hebt 
bekeken.. 

6. VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS  
De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de opslag, de opslag, de 
registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, de uitwisseling en de 
vernietiging van Persoonsgegevens voor zover nodig in het licht van de omstandigheden of wettelijke 
vereisten. Als u vermoedt dat er sprake is van misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw 
persoonlijke gegevens, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen.  
 
Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden 
verzameld en verwerkt. 
 
7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan de doeleinden van dit 
Privacybeleid, kunnen uw gegevens als volgt worden overgedragen: 

 tussen en binnen de entiteiten van de LOXAM-groep in Frankrijk en in het buitenland; 

 aan derden (zoals adviseurs of andere leveranciers of onderaannemers); 

 naar één of meer cloud-gebaseerde opslagproviders. 

LOXAM kan Uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien 
LOXAM te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs 
noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces (bijvoorbeeld een bevel, dagvaarding of ander 
gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van LOXAM, onze 
klanten of het publiek te beschermen.  
 
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en 
overgedragen. Dienovereenkomstig zullen wij gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of 
EER (met inbegrip van de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) alleen doorgeven 
aan landen die voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en waar de 
middelen voor doorgifte een adequate bescherming van uw gegevens waarborgen. 
 
Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie een adequaat niveau van bescherming krijgt, 
stellen wij passende procedures vast met derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen om 
ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie op een consistente manier en in overeenstemming 
met de wetgeving inzake gegevensbescherming door die derden wordt behandeld. 
 
8. UW RECHTEN OP TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE VAN GEGEVENS 
LOXAM heeft passende maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens genomen om ervoor te 
zorgen dat de persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande 
doeleinden en om ervoor te zorgen dat ze accuraat en up-to-date zijn.  
 
Recht van verzet :  
Dit recht geeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door ons om een van de volgende vier redenen: (i) de uitvoering van onze contractuele 
verplichtingen, (ii) onze legitieme belangen, (iii) om ons in staat te stellen een taak te vervullen in het 
algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag, en (iv) om u marketingmateriaal te 
sturen. 
 
De bovengenoemde categorieën "legitieme belangen" en "direct marketing" zijn het meest 
waarschijnlijk van toepassing. Indien het bezwaar betrekking heeft op onze verwerking van 



persoonsgegevens omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen, moeten wij 
overeenkomstig uw besluit handelen door de desbetreffende activiteit te staken, tenzij : 

- wij kunnen aantonen dat wij legitieme en dwingende redenen hebben om uw gegevens te 
verwerken die zwaarder wegen dan uw belangen; of 

- wij uw gegevens verwerken met het doel een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of 
te verdedigen. 

- Als uw weigering direct marketing betreft, moeten we handelen in overeenstemming met uw 
verzet door deze activiteit stop te zetten. 

 
Recht om de toestemming in te trekken:  
Indien wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor 
bepaalde andere activiteiten dan die waarvoor geen toestemming is vereist, kunt u deze 
toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij de specifieke activiteit waarmee u hebt ingestemd 
staken, tenzij wij van mening zijn dat er een andere reden is waarom wij de verwerking van uw 
gegevens voor dat doel zouden moeten voortzetten, in welk geval wij u van de situatie op de hoogte 
zullen stellen. 
 
Verzoeken om toegang :  
U kunt ons op elk moment vragen om de informatie die wij over u hebben te bevestigen en u kunt 
ons vragen om deze te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. We kunnen u vragen uw identiteit te 
verifiëren en aanvullende informatie over uw verzoek te vragen. Als we u toegang geven tot de 
informatie die we over u hebben, zullen we u geen kosten in rekening brengen voor dergelijke 
toegang, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of excessief" is. Als u ons om extra kopieën van 
deze informatie vraagt, kunnen wij u een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen 
waar dit wettelijk is toegestaan. Als de wet het toelaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we dat 
doen, zullen we die weigering altijd rechtvaardigen. 
 
Houd er rekening mee dat we in sommige van de landen waar we actief zijn, onderworpen zijn aan 
specifieke lokale wettelijke vereisten met betrekking tot verzoeken om toegang van betrokken 
personen en daarom uw verzoek kunnen weigeren in overeenstemming met deze wetten. 
 
Recht op verwijdering:  
U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden 
verwijderen. In beginsel moet de betrokken informatie aan een van de volgende criteria voldoen: 
De gegevens zijn niet langer nodig om de doeleinden na te streven waarvoor we ze oorspronkelijk 
verzameld en/of verwerkt hebben; 

- u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt ingetrokken en er geen andere 
geldige reden voor ons is om de verwerking van uw gegevens voort te zetten; 

- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 
- de gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 

als verantwoordelijke voor de verwerking; of 
- als wij de gegevens verwerken omdat wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor onze 

legitieme belangen, maakt u hiertegen bezwaar en kunnen wij niet aantonen dat er een 
legitieme en dwingende reden is om de verwerking voort te zetten. 

Houd er rekening mee dat we in sommige landen waar we actief zijn, onderworpen zijn aan 
specifieke lokale wettelijke vereisten met betrekking tot het recht van de betrokken personen om te 
worden verwijderd en dat we daarom uw verzoek kunnen weigeren in overeenstemming met deze 
lokale wetten. . 
 
Wij zouden het recht hebben om te weigeren op uw verzoek te reageren uitsluitend om een van de 
volgende redenen: 

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 



- wettelijke verplichtingen in acht nemen of een opdracht van algemeen belang of in het kader 
van de uitoefening van het openbaar gezag vervullen; 

- om redenen van volksgezondheid in het algemeen belang; 
- voor archiverings-, onderzoeks- of statistische doeleinden; of  
- in rechte een recht uitoefenen of verdedigen. 

 
Wanneer wij reageren op een geldig verzoek om gegevens te wissen, zullen wij alle passende 
praktische stappen ondernemen om de gegevens in kwestie te wissen. 
 
Recht op beperking van behandeling:  
U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde 
omstandigheden beperken. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen mogen blijven bewaren en 
andere verwerkingsactiviteiten alleen mogen uitvoeren in een van de volgende gevallen: (i) 
afwikkeling van een van de onderstaande omstandigheden; (ii) uw toestemming; of (iii) verdere 
verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, 
voor de bescherming van de rechten van een ander persoon, of om belangrijke redenen in het 
algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat. 
De gevallen waarin u het recht heeft om te verzoeken dat wij de verwerking van uw 
persoonsgegevens beperken, zijn de volgende: 

- wanneer u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken betwist. In dat 
geval zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt zijn gedurende de periode 
van verificatie van de juistheid van de gegevens; 

- wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in het 
kader van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt vragen om de gegevens te beperken 
terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens verifiëren; 

- wanneer uw gegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt, maar u er de voorkeur aan geeft 
uw gegevens te beperken in plaats van te verwijderen; en 

- wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken, maar u daarom 
verzoekt om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

 
Indien wij uw persoonsgegevens aan derden hebben verstrekt, zullen wij hen op de hoogte stellen 
van de beperkte verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Uiteraard 
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat wij de beperkingen op de verwerking van uw 
persoonlijke gegevens opheffen. 
 
Recht op correctie :  
U hebt ook het recht om te vragen dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u 
bewaren, corrigeren. Indien wij deze persoonsgegevens aan derden hebben verstrekt, zullen wij hen 
van de rectificatie op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. 
Indien van toepassing, zullen wij u ook informeren aan welke derden wij dergelijke onnauwkeurige of 
onvolledige persoonlijke gegevens hebben verstrekt. Indien wij het redelijk achten niet op uw 
verzoek in te gaan, geven wij u de redenen voor deze beslissing. 
 
 
Rechten inzake gegevensportabiliteit :  
Indien u dat wenst, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen van de ene 
controller naar de andere. Concreet betekent dit dat u de data kunt overzetten naar een ander 
online platform. Om dit te kunnen doen, bezorgen wij u uw gegevens in een leesbaar formaat. Dit 
recht van meeneembaarheid is van toepassing op de volgende gegevens: (i) persoonsgegevens die 
wij automatisch verwerken (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die u 
verstrekt; en (iii) persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of in het kader 
van de uitvoering van een overeenkomst. 



Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:  
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende instantie. 
 
Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die wij over u bewaren accuraat en correct is. Wij 
verzoeken u ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens 
gedurende de periode dat wij uw gegevens bewaren. 
 
9. ONTVANGERS VAN BEVEILIGING EN GEGEVENS 
Wij verbinden ons ertoe alle redelijke en noodzakelijke stappen te ondernemen om de persoonlijke 
informatie waarover wij beschikken te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde 
toegang. Hiervoor beschikken wij over een reeks passende technische en organisatorische 
maatregelen. Het kan daarbij onder meer gaan om maatregelen om vermoedelijke inbreuken op 
gegevens aan te pakken.  
Ondanks de inspanningen van LOXAM om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kan LOXAM de 
onfeilbaarheid van een dergelijke bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke 
risico's die kunnen ontstaan tijdens de overdracht van Persoonlijke Gegevens.  
Aangezien alle Persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers, 
dienstverleners en agenten van LOXAM die ze nodig hebben om hun missie uit te voeren. Alle 
personen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een 
geheimhoudingsplicht en zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties 
indien zij deze verplichtingen niet nakomen.  
 
10. CONFLICTOPLOSSING 

Hoewel LOXAM redelijke maatregelen heeft genomen om persoonlijke gegevens te beschermen, is 
geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar. LOXAM streeft er echter naar om 
de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de 
veiligheid van uw persoonlijke gegevens is aangetast of misbruikt, wordt u verzocht contact op te 
nemen met LOXAM op het volgende adres:  

- Per post naar het volgende adres: Juridische dienst - 256 rue Nicolas Coatanlem - 56850 Caudan 
(Frankrijk), of 
- Per e-mail op het volgende adres: service.juridique@loxam.fr           
                                                                  
LOXAM zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens 
onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes van dit beleid. 
Ongeoorloofde toegang tot of misbruik van Persoonsgegevens kan een overtreding zijn volgens de 
lokale wetgeving.  

11. CONTACT 

Als u vragen heeft over dit beleid, als u geen informatie meer wenst te ontvangen van LOXAM of als 
u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen, kunt u een e-mail 
sturen naar het volgende e-mailadres: service.juridique@loxam.fr 

12. HERZIENINGEN VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  
Dit beleid kan worden bijgewerkt om de behoeften en omstandigheden van LOXAM weer te geven, 
of zoals vereist door de wet. Wij nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates. 
 


