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uw bedrijfsgegevens bij Graydon Belgium NV.

Geachte heer/mevrouw,
Gefeliciteerd met de oprichting van uw onderneming! Doordat u zich heeft ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, worden uw openbare KBO-gegevens ook opgenomen in de
database van Graydon Belgium NV. Hieronder leest u waarom we deze gegevens verzamelen en wat
we met de informatie doen.
Waarom staan bedrijven in onze database?
Het verwerken van data vormt al meer dan 130 jaar de core business van Graydon. Graydon biedt
bedrijven relevante zakelijke informatie, waardoor zij betere zakelijke beslissingen kunnen nemen.
Deze informatie genereren we door grote hoeveelheden data, zoals persoons- en bedrijfsgegevens,
uit diverse bronnen om te zetten tot innovatieve inzichten. Het is mogelijk dat Graydon
persoonsgegevens van medewerkers in bestuursfuncties verwerkt, zoals v.b. namen en
contactgegevens. Door middel van deze brief kunt u hen hierover informeren.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
We verwerken de gegevens om inzichten te genereren waarmee we bedrijven kunnen ondersteunen
bij het beheersen van financiële risico’s, de bescherming tegen fraude, transparantie in zaken doen,
het voldoen aan wet- en regelgeving en het beter begrijpen van bedrijven, markten en industrieën. Dit
gebeurt op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij handelen volgens de verplichtingen
van de Algemene verordening gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR)
en doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Graydon verwerkt de gegevens op basis van de
gerechtvaardigde belangen van Graydon en haar klanten. Graydon heeft een belangenafweging
gemaakt tussen haar eigen belangen en de belangen van de personen van wie de gegevens worden
verwerkt.

In het privacy statement op onze website (www.graydon.be/GDPR) vindt u meer informatie over welke
persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Daar kunt u ook lezen hoe u uw rechten
onder de GDPR kunt uitoefenen.
Contact
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Stel deze gerust via
gdpr@graydon.be of kijk op http://public.graydon.be/gdpr .
Wij wensen u veel (zakelijk) succes!
Met vriendelijke groet,
Graydon Belgium NV

Graydon Belgium NV .
www.graydon.be/gdpr

Uitbreidingstraat 84 bus 1
2600 Berchem

gdpr@graydon.be

KBO 0422.319.093

2

