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Privacy Notification 
TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV 

TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV 

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen 
wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Transport Van Renterghem. Uw 
persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze 
Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor 
terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen: 

Naam: Van Renterghem 
Voornaam: Gilles 
Adres: Souverainestraat 64 – B 9800 Deinze 
E-mail: info@trans-tvr.be
Tel: +32 (0)9 387 00 57

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via 
commission@privacycommission.be  

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. 

• Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Transport Van Renterghem;
• Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te

bieden;
• Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van

onze dienstverlening;
• Transport Van Renterghem en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg

met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt: 

In het kader van de relatie tussen u en Transport Van Renterghem, kunnen de volgende 
persoonsgegevens worden verwerkt: 

- Persoonlijke identificatiegegevens:
o Vb. Naam, Voornaam, Adres,…

- Financiële identificatiegegevens:
o Vb. Rekeningnummers, …

English version on page 4

mailto:commission@privacycommission.be


Pagina 2 van 3 

- Elektronische identificatiegegevens:
o Vb. E-mail adres, …

- Beroepsmatige identificatiegegevens:
o Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, …

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met 
Transport Van Renterghem (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke 
gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, 
voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. 

2.2.  Doel van de verwerking 

In het kader van de relatie tussen u en Transport Van Renterghem, kunnen persoonsgegevens worden 
verwerkt voor de volgende doeleinden: 

- Klantenadministratie/klantenbeheer
- Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
- Boekhoudkundige verwerkingen
- Beheer van geschillen
- Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met 
Transport Van Renterghem (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw 
gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie. 

2.3.  Duur van de verwerking 

Transport Van Renterghem bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het 
behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of 
gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting. 

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald: 

- Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan
de werkzaamheden van het Transport Van Renterghem (vb. onderaannemers,
dienstverleners, enz.);

- Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en
reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan 
u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

- Recht op inzage en kopie van de gegevens
- Recht op het corrigeren van die gegevens
- Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
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Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met 
onze verantwoordelijke voor de verwerking (info@trans-tvr.be) )of met de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). 

5. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten 
als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor 
de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:  

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking 
Naam: Van Renterghem Gilles 
Adres: Souverainestraat 64 – B 9800 Deinze 
E-mail: info@trans-tvr.be 
Tel: +32 (0)9 387 00 57
Fax: +32 (0)9 386 87 63

6. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor 
contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (info@trans-tvr.be) of met 
de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). 

7. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw 
persoonsgegevens.  

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere 
persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.  

TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV   TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV 
BTW-nr/KBO-nr : BE0430.754.630        BTW-nr/KBO-nr : BE0464.453.222 
Souverainestraat 64 
B 9800 DEINZE 
Tel : +32 (0)9 387 00 57 
Fax : +32 (0)9 386 87 63 
Mail : info@trans-tvr.be 
www-trans-tvr.be 
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Privacy Notice 
TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV 

TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV 

1. General Information

In the context of the new European legislation, General Data Protection Regulation (GDPR), we inform 
you of our policy regarding the processing of your personal data. 

Your personal data may be processed by Transport Van Renterghem. We will always treat your 
personal data with the utmost care. Further on in this Privacy Notice, you will find the necessary 
information regarding the processing of your personal data. 

If you have any questions or remarks regarding the processing of your personal data, you can contact 
our data controller: 

Name: Van Renterghem 
First name: Gilles 
Address: Souverainestraat 64 – B 9800 Deinze 
E-mail: info@trans-tvr.be
Tel: +32 (0)9 387 00 57

You can also always contact the data protection authority via: 
< commission@privacycommission.be > 

2. Processing of personal data

We may process some of your personal data. 

• This is always done in the context of your relationship with Transport Van Renterghem;
• We limit it to the data strictly necessary to provide a good service;
• We may share your data with third parties. This is always done in the context of our services;
• Transport Van Renterghem and any third parties will treat your personal data confidentially

and with the utmost care.

2.1. Which personal data are processed: 

As part of the relationship between you and Transport Van Renterghem, the following personal data 
may be processed: 

• Personal identification data:
o E.g. Name, First name, Address, …

• Financial identification data:
o E.g. Account numbers, …

• Electronic identification data:
o E.g. E-mail address, …
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• Professional identification data:
o E.g. Professional activity, current job, function, …
o 

If you are an employee of an organisation or company that has a contractual relationship with 
Transport Van Renterghem (e.g. supplier, customer, client, ... ), we will process your business data 
(e.g. business e-mail address, business phone number, ...) and personal data (e.g. surname, first 
name, ...) in the context of the execution of this contractual relationship. 

2.2.  Purpose of the processing 

Regarding the relationship between you and Transport Van Renterghem, personal data may be 
processed for the following purposes: 

• Customer administration/customer management
• Supplier administration/supplier management
• Accounting operations
• Dispute management
• Execution of agreements

If you are an employee of an organisation or company that has a contractual relationship with 
Transport Van Renterghem (e.g. supplier, customer, client, ...), we may use your data in the context 
of the execution of this contractual relationship. 

2.3.  Duration of processing 

Transport Van Renterghem will only retain your data for the period necessary for the purposes of 
achieving and fulfilling the objectives under 2.2, unless a longer retention period is required or 
justified by law or another legal obligation. 

3. Transfer of your data to third parties

In certain cases, your personal data may be passed on to third parties. More specifically:

• To companies cooperating in the framework of activities linked to the work of Transport Van
Renterghem (e.g. subcontractors, service providers, etc.);

• To competent authorities within the framework of legal and regulatory obligations.

3. Data subject's rights

Within the framework of the General Data Protection Regulation, you are granted a number of rights 
with regard to the processing of your personal data. These are: 

• Right of access and copy of data
• Right of rectification of such data
• Right to have the data deleted (right to be forgotten)
• Right to limitation of processing
• Right to transferability of data

If you have any questions about or wish to exercise these rights, please contact our data controller 
(info@trans-tvr.be) or the Data Protection Authority (commission@privacycommission.be). 

mailto:commission@privacycommission.be
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4. Contact details of the data controller

If you have any questions regarding the processing of your personal data, the exercise of your rights 
as a party concerned or information about our privacy policy, please contact our data controller. You 
will find his contact details below:  

Date controller 
Name: Van Renterghem Gilles 
Address: Souverainestraat 64 – B 9800 Deinze 
E-mail: info@trans-tvr.be 
Tel: +32 (0)9 387 00 57
Fax: +32 (0)9 386 87 63

5. Complaints

If you are dissatisfied with our way of dealing with your personal data, you may contact our data 
controller (info@trans-tvr.be) or the Data Protection Authority  
(commission@privacycommission.be). 

6. Final term

We hope to have informed you sufficiently about the way in which we handle your personal data. 
If you have any questions about our privacy policy, exercising your rights or other personal data 
related matters, do not hesitate to contact us.  

TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV   TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV 
BTW-nr/KBO-nr : BE0430.754.630        BTW-nr/KBO-nr : BE0464.453.222 
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B 9800 DEINZE 
Tel : +32 (0)9 387 00 57 
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