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Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 
Klantgegevens en gegevens van contactpersonen op logistiek belangrijke 
locaties worden door Imming Logistics Fine Art verzameld voor het opstellen 
van een offerte of het uitvoeren van een overeenkomst. Deze informatie is 
noodzakelijk ter voorbereiding op de logistieke dienstverlening. In sommige 
gevallen wordt de informatie verplicht gedeeld met de autoriteiten, bijvoorbeeld 
in geval van douanegerelateerde zaken. 

Imming Logistics Fine Art ontvangt persoonlijke gegevens in sommige 
gevallen rechtstreeks van de betrokkene zelf. Het is ook mogelijk dat een 
instelling die opdracht geeft voor het tot uitvoer brengen van diensten 
persoonsgegevens verstrekt. 

Persoonsgegevens worden in geen enkel geval verhandeld en/of verkocht 
aan, of zonder rechtsgrond gedeeld met, derden.  

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 
Voor het opstellen van een offerte of het uitvoeren van een opdracht kan het in 
bepaalde gevallen noodzakelijk zijn de verstrekte gegevens door te geven aan 
partners en/of leveranciers op het vlak van logistiek, transportmanagement en 
automatisering. Ook kan deze informatie worden gedeeld met de autoriteiten 
wanneer hier juridisch gezien een verplichting voor bestaat.  

Informatie doorgeven buiten de EU 
Imming Logistics Fine Art deelt persoonlijke informatie zowel binnen de EU als 
daarbuiten. Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar 
landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden aparte regels. Derde 
landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de 
Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en 
IJsland. Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming 
van persoonsgegevens. 

Wanneer er géén sprake is van een derde land met een passend 
beschermingsniveau, worden persoonsgegevens gedeeld op basis van de 
wettelijke grondslag voor het tot uitvoer brengen van de overeenkomst. Dit 



houdt in dat Imming Logistics Fine Art, ondanks dat het land niet voldoet aan 
een gelijkwaardig beschermingsniveau zoals binnen de AVG is vastgelegd, 
gerechtigd is deze informatie te delen om bijvoorbeeld een transport uit te 
voeren. 

Duur van de opslag 
Tot 6 maanden na het indienen van de aanvraag of in geval van een gesloten 
overeenkomst gedurende 7 jaar. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Imming Logistics Fine Art maakt geen gebruik van geautomatiseerde 
besluitvorming en profilering. 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens 
De betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van de 
persoonsgegevens. Hiertoe dient hij of zij een e-mail te sturen naar 
info@imminglogistics.nl. Er volgt altijd eerst een identificatiecheck alvorens er 
inzage wordt gegeven. 

Klachten 
In geval van klachten omtrent de wijze waarop Imming Logistics Fine Art 
omgaat met de privacy van de betrokkene heeft hij of zij het recht een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

