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Privacy en cookieverklaring 
 

 
Inleiding 
 
AuctionPort neemt de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en partners serieus. 
Wij hechten veel waarde aan transparantie over hoe wij omgaan met deze gegevens. 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend 
als General Data Protection Regulation (GDPR), hebben wij ons privacybeleid opgesteld om te zorgen 
dat wij voldoen aan de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens.   
 
Onze doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn beperkt tot wat noodzakelijk is voor 
de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan het verzenden van mails voor het 
onderhouden van klantrelaties, het verwerken van betalingen of een telefonische contactname. 
 
AuctionPort verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en 
die we verkrijgen via legitieme middelen. 
AuctionPort verbindt zich ertoe deze gegevens zonder het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming 
van de betreffende persoon, niet te delen met derden. Behalve wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van de bedrijfsactiviteiten of als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. 
 
AuctionPort neemt alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen 
ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. 
AuctionPort zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van ons privacybeleid en dat zij de 
nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. 
 
Als betrokkene heeft U het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en 
waarom. 
U heeft het recht deze gegevens te laten corrigeren, verwijderen of beperken. 
Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. 
 
AuctionPort zal zijn privacybeleid regelmatig herzien en bijwerken om ervoor te zorgen dat het 
voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. 
Bij vragen over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens 
 
AuctionPort is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
AuctionPort is een Belgische vennootschap, ingeschreven in het Belgische handelsregister met Btw-
nummer BE0686.968.747. 
AuctionPort heeft zetel te Grensstraat 240, 2950 Kapellen, België. 
 
In deze verklaring verwijzen wij met “wij” naar AuctionPort. 
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Vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens 
 
Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar onze 
Gegevensbeschermings  Officier: 
 
dpo@auctionport.be 
 
Definitie persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens gaat over alle informatie met betrekking tot  een geïdentificeerde of 
identificeerbaar natuurlijk persoon of vennootschap, ook wel de betrokkene genoemd.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers, 
IP-adressen, financiële gegevens en andere informatie die kan worden gebruikt om een persoon te 
identificeren.  
Het begrip 'identificeerbaar' houdt in dat het mogelijk moet zijn om een persoon rechtstreeks of 
indirect te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een combinatie van gegevens. 
 
Definitie cookies 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw computer, telefoon of ander apparaat 
worden geplaatst en informatie bevatten over uw interactie met die website. Ze worden gebruikt om 
uw voorkeuren te onthouden, zoals uw taalinstellingen of inloggegevens. Daarnaast verzamelen 
cookies informatie over hoe u de website gebruikt, zoals welke pagina's u heeft bezocht en hoe lang 
u op de website bent gebleven. Dit stelt de website in staat om een betere gebruikerservaring te 
bieden en de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel sessiecookies zijn, die worden 
verwijderd zodra u de website verlaat, als permanente cookies, die op uw apparaat blijven staan 
totdat ze verlopen of worden verwijderd. 
 
Doel verwerken persoonsgegevens 
 
Het verwerken van persoonsgegevens heeft als doel om informatie te verzamelen en deze te 
gebruiken met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon of bedrijf, 
ook wel de betrokkene genoemd. Deze informatie kan worden gebruikt om een verscheidenheid aan 
doelen te bieden, zoals het leveren van producten of diensten aan de betrokkene, het onderhouden 
van klantrelaties, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van analyses om 
bedrijfsprocessen te optimaliseren, het personaliseren van advertenties en het beveiligen van 
bedrijfsmiddelen. 
 
Het verwerken van persoonsgegevens moet altijd in overeenstemming zijn met de geldende wet- en 
regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Dit 
betekent dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden als er een legitieme basis voor is, 
zoals toestemming van de betrokkene, de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren of een 
wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken. 
 
 
  

mailto:dpo@auctionport.be


 

 

AUCTIONPORT BV   info@auctionport.be       03 369 19 04 
 
 

Verwerking van persoonsgegevens door AuctionPort 
 
AuctionPort verzamelt volgende gegevens van een betrokkene, die de betrokkene AuctionPort geeft 
door middel van het aanmaken van een account. 
Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen een particulier en professioneel account. 
 
Voor een particulier account verzamelen wij: 

• Aanhef: dhr/mevr 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Woonplaats: straat, huisnummer, postcode, stad en land 

• Mobiele gsm-nummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 
 
Voor een professioneel account verzamelen wij: 

• Aanhef: dhr/mevr 

• Bedrijfsnaam 

• Btw nummer (ter controle via VIES) 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Straat + huisnummer van de vennootschap 

• Postcode van de vennootschap 

• Stad waar de vennootschap gevestigd is 

• Land waar de vennootschap gevestigd is 

• Mobiel gsm-nummer van de betrokkene 

• E-mail adres van de betrokkene 

• IP-adres 
 
Voor biedingen en gebruik van de website gebruiken wij: 

• Cookies 

• Technische en geanomiseerde gegevens 
 
Voor afwikkeling van de verkoop met geslaagde biedingen verwerken wij: 

• Kavelinformatie 

• Uw bankgegevens (IBAN nummer) 

• Betalingsmethodes en wanneer de betaling is gedaan 

• Verdere informatie m.b.t. bankgegevens, als dit nodig is 
 
In uitzonderlijke gevallen, of bij twijfel zal AuctionPort de klant vragen om legitimatie te tonen, met 
als doel de identiteit van de betrokkene vast te stellen.   
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Wettelijke verplichtingen 
 
AuctionPort heeft in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. 
Zo kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden ter bestrijding van witwassen en terrorisme. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om bevoegde overheden bij te staan bij hun 
onderzoek of om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving. 
 
In uitzonderlijke gevallen zal AuctionPort uw gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld onderzoekers van 
gerechtelijke politie, gerechtelijke overheden of banken, wanneer deze hierom vragen. 
AuctionPort verplicht zich ertoe deze aanvragen eerst stipt na te kijken, en pas door te geven als de 
gerechtelijke aanvrager zich voldoende legitimeert en kenbaar maakt.  
 
Privacywetgeving 
 
AuctionPort verwerkt persoonsgegevens van klanten om ervoor te zorgen dat we onze diensten op 
een efficiënte manier kunnen leveren. We verzamelen en gebruiken deze gegevens om te voldoen 
aan onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten, om onze diensten te verbeteren, om 
fraude te voorkomen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
AuctionPort neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. We verwerken alleen 
persoonsgegevens wanneer we daarvoor een legitieme basis hebben, zoals toestemming van de 
betrokkene of de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We verzamelen alleen de 
persoonsgegevens die we nodig hebben om onze diensten te leveren en we bewaren deze gegevens 
alleen zolang dit nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen. 
 
We begrijpen dat het verwerken van persoonsgegevens een grote verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. Daarom hebben we strenge beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat 
de gegevens van onze klanten veilig zijn. We hebben passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen 
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging. 
 
Klanten van AuctionPort kunnen erop vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij ons in goede 
handen zijn. We zijn transparant over hoe we persoonsgegevens verwerken en we stellen alles in het 
werk om de privacyrechten van betrokkenen te beschermen. 
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Verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden 
 
AuctionPort gebruikt persoonsgegevens van klanten voor commerciële doeleinden, zoals direct 
marketing. We kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met klanten om hen te informeren over 
nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere relevante informatie die mogelijk 
interessant is voor hen. 
 
Indien u geen nieuwsbrief wil ontvangen, kan u op elk moment hiervoor uitschrijven. 
Dit kan door te klikken op “uitschrijven”, in de nieuwsbrief, die je onderaan vind. 
Indien gewenst kan U uw verzoek ook richten aan onze Data Protection Officier per mail via: 
dpo@auctionport.be 
 
Werking website AuctionPort 
 
AuctionPort maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal functioneert. 
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en die 
informatie bevatten over uw gebruikerservaring op onze website. Door deze informatie te gebruiken, 
kunnen we de website aanpassen aan uw specifieke behoeften en de gebruikerservaring verbeteren. 
 
Het is voor ons van essentieel belang dat klanten actief kunnen deelnemen aan het biedproces en 
dat alle vragen die daarbij kunnen horen, snel en efficiënt kunnen worden beantwoord. Daarom 
gebruiken we cookies om de website snel en soepel te laten werken en om de gebruikerservaring te 
verbeteren. 
 
Bij AuctionPort nemen we de beveiliging van onze website zeer serieus en we zorgen ervoor dat we 
altijd een veilige omgeving creëren voor onze klanten. We gebruiken alleen cookies die nodig zijn 
voor het functioneren van de website en we zorgen ervoor dat deze cookies veilig en betrouwbaar 
zijn. We verzamelen geen persoonlijke informatie zonder uw toestemming en we delen geen 
informatie met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
Als u vragen heeft over hoe AuctionPort cookies gebruikt om onze website optimaal te laten 
functioneren, neem dan gerust contact met ons op. We staan altijd klaar om u te helpen en uw 
vragen te beantwoorden. U kunt zicht daarbij richten aan onze Data Protection Officer per mail via 
dpo@auctionport.be 
 
Van wie verwerkt AuctionPort persoonsgegevens? 
 
Bij AuctionPort verkrijgen we uw gegevens rechtstreeks wanneer u onze websites of andere 
applicaties en mobiele platforms bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult, of 
wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. We hechten veel belang aan de bescherming van 
uw privacy en persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verzameld. 
 
Wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken bij AuctionPort, vragen we om enkele 
persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en adresgegevens. Deze informatie is nodig om het 
biedproces mogelijk te maken en om uw bestellingen te kunnen verwerken. We verzamelen enkel de 
informatie die we nodig hebben en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. 
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Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, vragen we u mogelijk om extra informatie om 
u te helpen met uw vraag of probleem. Deze informatie wordt enkel gebruikt om u te helpen en 
wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. 
 
Bij AuctionPort zorgen we ervoor dat de gegevens die we van u verzamelen veilig worden opgeslagen 
en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. We gebruiken de nieuwste 
technologieën om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig blijven en we zullen uw gegevens nooit 
delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
Bij vragen over  hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken bij AuctionPort, neem dan gerust 
contact op met onze Data Protection Officier. We staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden 
en u te helpen bij het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens. 
 
Beveiliging van Uw persoonsgegevens 
 
Bij AuctionPort hechten we veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze 
klanten. Daarom nemen we alle technische maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens van onze klanten veilig zijn. 
 
We gebruiken de nieuwste technologieën om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van onze 
klanten veilig worden opgeslagen en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.  
 
Bij AuctionPort hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot de persoonsgegevens van onze 
klanten en we zorgen ervoor dat deze medewerkers zich houden aan onze strikte privacy- en 
beveiligingsprotocollen. We trainen onze medewerkers regelmatig in privacy- en 
beveiligingsbewustzijn om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van gegevensbescherming en privacy. 
 
We monitoren onze systemen en databases voortdurend om eventuele beveiligingsrisico's te 
identificeren en te elimineren. Als we een beveiligingsincident ontdekken, zullen we onmiddellijk 
actie ondernemen om de impact te minimaliseren en de gevolgen te herstellen. We zorgen er ook 
voor dat we altijd in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy. 
 
Bij AuctionPort nemen we de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten zeer serieus. 
We zorgen ervoor dat alle technische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens van onze klanten veilig zijn en we zullen altijd blijven werken aan het verbeteren 
van onze beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de hoogste normen van 
gegevensbescherming en privacy. 
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Rechten van klanten met betrekking tot persoonsgegevens 
 
Bij AuctionPort begrijpen we dat onze klanten het recht hebben om controle te hebben over hun 
persoonsgegevens. Daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te 
zien, te laten corrigeren en aan te passen. Daarnaast hebben onze klanten het recht om bezwaar te 
maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en om hun account te laten verwijderen via 
een aparte aanvraag. 
 
Als een klant zijn persoonsgegevens wil inzien, corrigeren of aanpassen, kan deze contact opnemen 
met onze Data Protection Officier. We zullen dan zo snel mogelijk reageren op het verzoek en de 
nodige wijzigingen doorvoeren. 
 
Als een klant bezwaar wil maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan deze contact 
opnemen met onze Data Protection Officier en zijn of haar  bezwaar indienen. We zullen het bezwaar 
dan zorgvuldig beoordelen en de nodige maatregelen nemen om aan het bezwaar te voldoen. 
 
Als een klant zijn of haar account wil laten verwijderen, kan deze een verzoek indienen bij onze Data 
Protection Officier. We zullen het verzoek dan zo snel mogelijk verwerken en het account van de 
klant verwijderen, met inachtneming van onze wettelijke verplichtingen. 
 
Bij AuctionPort respecteren we het recht van onze klanten om controle te hebben over hun 
persoonsgegevens. We zullen altijd ons best doen om onze klanten te helpen bij het uitoefenen van 
hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan 
onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. 
 
Slotbepaling 
 
AuctionPort heeft het recht wijzigingen aan te brengen op deze privacyverklaring. 
Controleer deze privacyverklaring dus zorgvuldig als U onze website bezoekt. 
 
Indien U vragen heeft over deze privacyverklaring of Uw gegevens, neem dan contact op met onze 
Data Protection Officer via mail: dpo@auctionport.be 
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