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ONDERWERP: AVG - TOEGANGSRECHTEN VOOR 

BETROKKENEN (alleen voor Europa) 

I. Toepassingsgebied 

Dit beleid is verplicht voor alle activiteiten, inclusief de wereldwijde dochterondernemingen en 

gelieerde ondernemingen van Belden, die persoonsgegevens (zoals hierin gedefinieerd) van 

inwoners van de Europese Unie onderhouden of verwerken en die vallen onder de bepalingen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). 

 

II. Doel 

Belden Inc., inclusief haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, 

waardeert de privacyrechten van onze werknemers, klanten, partners, leveranciers, verkopers 

en anderen. Zoals vereist door de AVG, mogen inwoners van de Europese Unie bepaalde 

verzoeken aan ons doen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Belden. 

Dergelijke verzoeken staan bekend als verzoeken om toegang voor betrokkenen. Dit beleid 

schetst de vereisten voor het doen van dergelijke verzoeken en de bijbehorende verplichtingen 

van Belden. 

 

III. Het beleid 

Zoals opgelegd door de AVG, mogen inwoners van de Europese Unie bepaalde verzoeken 

doen met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt door Belden en haar 

wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.  In overeenstemming met dit 

beleid zal Belden de verzoeken van betrokkenen beoordelen en op gepaste wijze reageren 

binnen de door de AVG verstrekte tijdvakken. Normaal gesproken gaat het hierbij om één 

maand, maar in bepaalde omstandigheden kan dit uitgesteld worden tot maximaal twee 

maanden.  Houd er ook rekening mee dat onze reactietijd wordt bijgehouden terwijl een 

verzoek om follow-up of aanvullende informatie die nodig is om een verzoek te verwerken 

openstaat. 

 

a. Toegangsrechten voor betrokkenen 

De AVG voorziet betrokkenen van bepaalde toegangsrechten met betrekking tot hun 

persoonsgegevens. Die rechten worden hieronder kort samengevat: 
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1. Basisinformatie- het recht om te begrijpen wie Belden is en hoe we de gegevens 

van een betrokkene verwerken. 

2. Toegang- het recht om een samenvatting te vragen van de persoonsgegevens 

van de betrokkene die door Belden worden verwerkt, samen met een kopie van 

dergelijke persoonsgegevens. 

3. Draagbaarheid- het recht om een verzoek in te dienen voor een kopie van de 

persoonsgegevens van een betrokkene in machinaal leesbare vorm voor 

transport naar een andere beheerder/verwerker. 

4. Rectificatie- het recht om ons te verzoeken fouten te corrigeren of de 

persoonsgegevens van een betrokkene bij te werken. 

5. Wissen- het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens die in ons bezit 

zijn, wissen. 

6. Beperking voor gebruik- het recht om te verzoeken dat we stoppen met het 

verwerken van de persoonsgegevens van een betrokkene. 

7. Bezwaar tegen gebruik- het recht om bezwaar te maken tegen onze bewering dat 

we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van de 

persoonsgegevens van een betrokkene. 

8. Bezwaar tegen Direct Marketing- het recht om bezwaar te maken tegen het 

ontvangen van direct marketingmateriaal van Belden en/of haar 

dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. 

9. Bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking- het recht om bezwaar te maken 

tegen ons gebruik van persoonsgegevens om geautomatiseerde beslissingen te 

nemen die van invloed zijn op de betrokkene. 

Aanvullende informatie over elk van de bovengenoemde rechten is beschikbaar in Bijlage 

A. 

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven toegangsrechten voor betrokkenen niet 

absoluut zijn en in veel gevallen onderhevig zijn aan uitzonderingen of andere beperkingen. 

We zijn bijvoorbeeld niet verplicht om te voldoen aan een verzoek om de verwerking van de 

persoonsgegevens van een betrokkene te stoppen als dergelijke verwerking noodzakelijk is 

om de lopende dienstbetrekking of andere relatie van een betrokkene met Belden of een van 

zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen te vergemakkelijken.  Als we 

vaststellen dat een verzoek ongeldig is of niet overeenkomt met de door de AVG voorziene 

toegangsrechten voor betrokkenen, zullen we de betrokkene onmiddellijk op de hoogte 

brengen van die vaststelling bij het bereiken van die conclusie. 

b. Procedure voor het indienen van verzoeken 

Om een verzoek om toegang voor betrokkenen in te dienen, moet de betrokkene het 
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aanvraagformulier voor toegang voor betrokkenen invullen en het ingevulde 

aanvraagformulier per e-mail verzenden naar belden.privacy@belden.com of u kunt, als u 

uw verzoek niet via e-mail kunt indienen, contact opnemen met de Ethics and Compliance 

Hotline van Belden.  Aanvullende informatie over de Ethics and Compliance Hotline is te 

vinden op www.belden.com/ethics.  Beldens aanvraagformulier voor toegang voor 

betrokkenen is beschikbaar op belden.com/about/privacy en is ook bijgevoegd bij dit beleid 

als bijlage B. Het gegevensprivacyteam van Belden beoordeelt alle ontvangen aanvragen om 

te bepalen of ze volledig zijn en binnen de reikwijdte van de AVG, en zal reageren zoals 

vereist door de AVG.  

 

VERZOEKEN DIE OP EEN ANDERE MANIER DAN DOOR HET INDIENEN VAN 

HET AANVRAAGFORMULIER VOOR TOEGANG VOOR BETROKKENEN VAN 

BELDEN, ZOALS HIERIN VOORZIEN, WORDEN INGEDIEND, WORDEN ALS 

ONGELDIG BESCHOUWD EN ZULLEN WORDEN AFGEWEZEN. 

 

 Om het verzoek van een betrokkene naar behoren te kunnen verwerken, kan het voor 

Belden noodzakelijk zijn om aanvullende informatie op te vragen.  Dit kan omvatten, maar 

is niet beperkt tot, het vragen dat een betrokkene zijn of haar identiteit en de geschiktheid 

om het ingediende verzoek te doen verifieert door bepaalde aanvullende documentatie te 

verstrekken, zoals een fotokopie van zijn of haar paspoort of andere identificatie of 

informatie die volgens Belden voldoet.  Als we om aanvullende informatie vragen die nodig 

is om het verzoek van een betrokkene te verwerken, doen we dit door contact op te nemen 

met de betrokkene op het e-mailadres dat wordt vermeld op het aanvraagformulier voor 

toegang voor betrokkenen.  Onze responstijd zal worden vertraagd door de tijd die de 

betrokkene nodig heeft om de gevraagde informatie te verstrekken.  

 

c. Reactie van Belden 

Belden beoordeelt alle verzoeken om toegang voor betrokkenen die worden ingediend op de 

manier die in dit beleid wordt verstrekt. We zullen de ontvangst van het verzoek van een 

betrokkene onmiddellijk na ontvangst bevestigen en zullen de betrokkene via het e-

mailadres op het aanvraagformulier voor toegang voor betrokkenen op de hoogte brengen 

als er aanvullende informatie nodig is.  Zoals eerder vermeld, zal onze responstijd worden 

vertraagd door de hoeveelheid tijd die een betrokkene nodig heeft om te reageren op een 

verzoek om aanvullende informatie. 

 

Over het algemeen zullen wij binnen de termijn van één maand die voorzien is in de AVG 

reageren op het verzoek om toegang van een betrokkene.  In bepaalde omstandigheden 

kunnen we tot twee maanden extra nodig hebben om op een bepaald verzoek te reageren.  

Als er extra tijd nodig is, zullen we de betrokkene onmiddellijk op de hoogte brengen 

wanneer het vaststellen van extra tijd vereist is. 

 

Alle antwoorden op verzoeken om toegang voor betrokkenen worden verstrekt in het 

formulier dat door de AVG wordt vereist. 

 

IV. Index van bijlagen 

mailto:belden.privacy@belden.com


4 
 

Bijlage A: Overzicht van toegangsrechten voor betrokkenen 

Bijlage B: Aanvraagformulier voor toegangsrechten voor betrokkenen  
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Bijlage A 

Toegangsrechten voor betrokkenen 

Deze bijlage A geeft een samenvatting van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de 

verwerking van hun persoonsgegevens.  Deze bijlage is bedoeld voor het gemak van de 

medewerkers en klanten van Belden en van anderen van wie Belden persoonsgegevens verwerkt. 

De rechten en uitzonderingen die hierin worden beschreven, zijn mogelijk niet uitputtend en elke 

weglating uit dit beleidsdocument belet een partij niet om in de toekomst dergelijke rechten te 

doen gelden (of uitzonderingen daarop te claimen). Dit beleid is geen, en is ook niet bedoeld om, 

juridisch advies van welke aard dan ook over te brengen aan een betrokkene of betrokkenen. 

 Het recht op basisinformatie 

Betrokkenen hebben het recht om te begrijpen wie Belden en haar gelieerde ondernemingen 

zijn en waarom en hoe zij hun persoonsgegevens verwerken. Het recht op basisinformatie 

omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om de identiteit van de 

verwerkingsverantwoordelijke te kennen, de redenen en gronden voor de verwerking van 

persoonsgegevens en alle andere informatie die nodig is om een eerlijke en transparante 

verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. 

 Het recht op toegang 

Betrokkenen hebben het recht om bevestiging te krijgen van Belden dat het bedrijf bepaalde 

persoonsgegevens met betrekking tot een betrokkene verwerkt en het recht om een kopie 

van die informatie te verkrijgen, samen met andere gegevens over de manier waarop en 

waarom Belden de informatie van de betrokkene gebruikt, in een begrijpelijke en, in de 

meeste gevallen, elektronisch formaat. Zodra de waarheidsgetrouwheid en geschiktheid van 

een toegangsverzoek door Belden bevestigend wordt bepaald, zal Belden u binnen de door 

de AVG vereiste termijn onder andere voorzien van een beschrijving van de 

persoonsgegevens en categorieën van verwerkte gegevens, het doel waarvoor dergelijke 

gegevens worden gehouden en verwerkt en details over de bron van de persoonsgegevens 

als deze niet door de betrokkene zijn verstrekt. 

 Het recht op rectificatie 

Belden moet ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens die het bedrijf houdt en gebruikt over 

een betrokkene correct zijn.  Als dergelijke gegevens niet kloppen, heeft een betrokkene het 

recht om te eisen dat Belden dergelijke gegevens bijwerkt zodat deze accuraat zijn.  Als 

Belden daarnaast onjuiste informatie over een betrokkene heeft doorgegeven aan een derde, 

heeft de betrokkene bovendien het recht om Belden te verplichten die derden te vertellen dat 

deze informatie moet worden bijgewerkt.  

 Het recht op wissing (of het "recht om te worden vergeten") 

 Betrokkenen hebben het recht om Belden te verplichten bepaalde persoonsgegevens te 

wissen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Belden is wettelijk verplicht om te voldoen 

aan een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen als: de gegevens niet langer nodig zijn 
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voor het oorspronkelijke doel en er geen nieuw rechtmatig doel bestaat voor voortgezette 

verwerking; de wettelijke basis voor verwerking de toestemming van de betrokkene is en 

deze toestemming ingetrokken wordt; de betrokkene het recht uitoefent om bezwaar te 

maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Belden en Belden geen 

dwingende redenen heeft om de gegevens te verwerken; de persoonsgegevens onrechtmatig 

worden verwerkt; of het wissen van de gegevens nodig zijn om te voldoen aan de EU-

wetgeving of de nationale wetgeving van een lidstaat.  Als Belden daarnaast persoonlijke 

informatie aan een derde partij heeft doorgegeven, heeft een betrokkene bovendien het recht 

om Belden te verplichten die derden te vertellen dat de informatie moet worden gewist.  

Het recht op wissing is niet absoluut.  Zelfs als een betrokkene tot een van de hierboven 

beschreven categorieën behoort, heeft Belden het recht het verzoek van de betrokkene af te 

wijzen en door te gaan met de verwerking van gegevens als die verwerking: noodzakelijk is 

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; noodzakelijk is om rechtsvorderingen vast te 

stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of noodzakelijk is voor wetenschappelijke, 

historische of statistische doeleinden en het verwijderen van de gegevens een dergelijke 

verwerking onmogelijk zou maken. 

 Het recht om bezwaar aan te tekenen 

In omstandigheden waarin Belden persoonsgegevens verwerkt op basis van het feit dat het in 

haar legitieme belang is om dit te doen (d.w.z. communicatie met klanten; 

werknemersaangelegenheden), heeft een betrokkene het recht om op dergelijke gronden 

bezwaar te maken tegen onze verwerking.  Niettegenstaande de ontvangst van een dergelijk 

bezwaar, is het Belden toegestaan om de persoonsgegevens van een betrokkene te blijven 

verwerken als: Belden dwingende legitieme redenen heeft om de informatie te verwerken die 

de rechten, belangen en vrijheden van de betrokkene negeren; de gegevens nodig zijn om een 

rechtsvordering of recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of de verwerking voor 

wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden is die worden uitgevoerd in het 

algemeen belang. 

 Het recht op beperking 

Zelfs als het een betrokkene niet is toegestaan om Belden te vereisen zijn of haar 

persoonsgegevens te wissen, kan een betrokkene de doeleinden waarvoor Belden zijn of 

haar persoonsgegevens mag verwerken beperken. De verwerkingsactiviteiten van Belden 

kunnen worden beperkt als: de juistheid van de gegevens betwist wordt; de verwerking 

onwettig is en de betrokkene om beperking in plaats van wissing verzoekt; Belden de 

gegevens niet langer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel, maar de gegevens nog steeds 

nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten; of als er 

sprake is van overweging van dwingende redenen in de context van een verzoek tot wissing. 

 Het recht op dataportabiliteit 

In bepaalde scenario's kan een betrokkene verzoeken dat Belden zijn of haar 

persoonsgegevens naar een andere entiteit verstuurt (of "porteert"). Portabiliteitsrechten zijn 
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alleen van toepassing als de betreffende gegevens door de betrokkene aan de 

verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, automatisch zijn verwerkt en worden verwerkt 

op de wettelijke basis van toestemming of uitvoering van een overeenkomst. 

 Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming 

Als Belden geautomatiseerde (d.w.z. machinegestuurde) beslissingen neemt over een 

betrokkene zonder hierbij een mens te betrekken en die beslissing van invloed is op de 

betrokkene, hebt u het recht om ons te vragen om die beslissing te herzien om te controleren 

of dezelfde beslissing zou zijn genomen door een mens. 

 Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing 

Als Belden u marketingcommunicatie stuurt via e-mail of andere elektronische methoden 

(bijv. via sms), heeft een betrokkene het recht om van Belden te eisen dat deze berichten niet 

meer worden verzonden. 
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Bijlage B 

Belden Inc. 

Aanvraagformulier voor toegang voor betrokkenen 

 Belden Inc., inclusief haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, waardeert de 

privacyrechten van onze medewerkers, klanten, partners, leveranciers, verkopers en anderen. Zoals vereist door de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG") van de EU, hebben inwoners van de Europese Unie 

toestemming om bepaalde verzoeken aan ons te doen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door 

Belden.  Als u een verzoek om toegang voor betrokkenen wilt indienen op grond van de AVG, vult u dit formulier in 

en stuurt u een kopie naar ons privacyteam op Belden.Privacy@belden.com.  Na ontvangst van uw ingevulde 

verzoek zullen we dit verwerken en reageren binnen de tijdlijnen die vereist zijn door de AVG.  Als aanvullende 

informatie nodig is, inclusief, maar niet beperkt tot, bewijs van uw identiteit, nemen we contact met u op via de 

contactgegevens die u in dit formulier verstrekt. Informatie die in verband met dit verzoek wordt verstrekt, wordt 

alleen verwerkt voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. 

VERZOEKEN INGEDIEND OP ANDERE WIJZE DAN HET INDIENEN VAN DIT FORMULIER ZOALS 

HIERIN VOORZIEN, WORDEN ALS ONGELDIG BESCHOUWD EN ZULLEN WORDEN AFGEWEZEN. 

Als u niet alle onderstaande velden invult, kunnen wij mogelijk geen contact met u opnemen en kunnen we dit 

verzoek niet goed verwerken. In dergelijk geval benaderen wij u mogelijk om dergelijke informatie te verkrijgen, en 

de verwerking van uw verzoek kan worden vertraagd totdat de informatie aan ons verstrekt wordt. 

1. Naam ___________________________________. 

 

2. Land van verblijf ________________________________. 

 

3. Relatie met Belden of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (vink alles aan wat 

van toepassing is): 

☐Klant 

☐Voormalige klant 

☐Potentiële klant 

☐Medewerker 

☐Voormalige medewerker 

☐Potentiële medewerker 

☐Leverancier 

☐Andere(gelieve te specificeren): 

 _______________

 

4. Gelieerde onderneming of merk van Belden waarmee u een relatie hebt. Voor de toepassing van deze vraag 

omvat elke gelieerde onderneming haar buitenlandse dochterondernemingen. Vink alles aan wat van 

toepassing is: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐PPC Broadband 

☐ProSoft 

☐S-A-M 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

mailto:Belden.Privacy@belden.com
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☐Andere (gelieve te specificeren):  _______________

 

 

5. Aard van uw verzoek (vink alles aan wat van toepassing is): 

 

☐ Wie ben je? Waarom en hoe verwerkt u 

mijn gegevens? (Basisinformatie) 

☐Bevestig dat u mijn persoonsgegevens 

verwerkt, geef een samenvatting van uw 

verwerkingsactiviteiten en een kopie van 

mijn persoonsgegevens in uw bezit 

(Toegang) 

☐Verstrek mijn gegevens aan mij of aan 

een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke 

in machineleesbare vorm. (Draagbaarheid) 

☐Corrigeer bepaalde fouten in mijn 

persoonsgegevens (verstrek hieronder meer 

informatie). (Rectificatie) 

☐Wis aan mij gerelateerde 

persoonsgegevens waarover u beschikt. 

Verstrek in de onderstaande ruimte meer 

informatie. (Wissing) 

☐Stop met het gebruik van mijn 

persoonsgegevens voor de hieronder 

beschreven doeleinden. (Beperking voor 

gebruik) 

☐Ik ga er niet mee akkoord dat u een 

rechtmatig belang hebt bij het verwerken 

van mijn gegevens. Stop een dergelijke 

verwerking. (Bezwaar tegen gebruik) 

☐Stuur me geen extra direct 

marketingmateriaal (Bezwaar tegen Direct 

Marketing) 

☐Stop met het gebruik van mijn 

persoonsgegevens om geautomatiseerde 

beslissingen te nemen die op mij van 

invloed zijn. (Bezwaar tegen 

geautomatiseerde verwerking) 

☐Andere (verstrek in de onderstaande 

ruimte extra informatie)  

 

Geef ook een verhalende samenvatting van uw zorg of verzoek en specificeer op basis van welke legitieme 

redenen die door de AVG zijn gedefinieerd (d.w.z.: art. 17 en 18 van de AVG) u uw verzoek indient om 

ons in staat te stellen uw verzoek zo efficiënt mogelijk te verwerken: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. E-mailadres: _______________________________. 

 

7. Als u dit formulier verzendt als resultaat van uw relatie met Belden (of een van onze 

dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) als klant, leverancier of partner op enige andere 

manier dan werknemer of consultant, geef dan de naam van uw werkgever op het moment van de relatie: 

________________________. 

 

8. Handtekening:___________________________. 

 

Datum:_______________________________. 
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