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Privacy Policy voor GLS-ONE 

 
Bij het gebruik van GLS-ONE worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt.  
Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd conform deze policy,  
de wettelijke bepalingen en het algemene privacybeleid van General Logistics  
Systems Belgium NV (GLS Belgium). 
 

Gebruikersgegevens 
 
Bij de registratie voor GLS-ONE worden volgende persoonsgegevens van de gebruikers verzameld: 
● naam, voornaam 
● c.q. vennootschap 
● adres (straat, huisnummer, postcode, plaats) 
● e-mailadres 
 

Gebruik en doel van gebruikersgegevens 
 
Volgende gegevens worden bij het aanmaken van het parcel label gebruikt: 
● naam, voornaam 
● c.q. vennootschap 
● adres 
 
Het e-mailadres wordt als gebruikersnaam voor GLS-ONE gebruikt en, indien dit  
nodig zou zijn, om u een nieuw paswoord voor GLS-ONE te bezorgen. 
 

Gegevens van bestemmeling 

 
Het doel van de overeenkomst, de levering van parcels, vereist dat volgende persoonsgegevens van 
de bestemmeling worden verzameld: 
● naam, voornaam 
● c.q. vennootschap 
● adres 
● e-mailadres en/of gsm-nummer (nodig voor gebruik via Send@ParcelShop) 
 
Mits toestemming van de bestemmeling kan de afzender volgende gegevens aan  
GLS Belgium overmaken: 
● e-mailadres (bij gebruik van de GLS FlexDeliveryService) 
 

Gebruik en doel van de gegevens van de bestemmeling  
 
De gegevens van de bestemmeling die door de gebruiker worden gecommuniceerd worden door 
GLS uitsluitend gebruikt voor het vervullen van de betreffende dienstverlening (het versturen van 
een parcel). 

https://gls-group.eu/BE/vl/privacy-beleid
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Wanneer gebruik wordt gemaakt van GLS FlexDeliveryService wordt het e-mailadres van de 
bestemmeling gebruikt om over de nakende parcel levering te informeren en verschillende opties 
aan te bieden. Indien u gebruik maakt van Send@ParcelShop wordt het e-mailadres en/of de gsm-
nummer van de bestemmeling verwerkt om hem in te lichten over de levering van zijn parcel in een 
GLS ParcelShop. 
 
Een verwerking voor een ander doel en meer bepaald het doorgeven aan derden is in elk geval 
uitgesloten.  
 

Als afzender mag u bij GLS FlexDeliveryService het e-mailadres van de bestemmeling enkel 
mits diens akkoord aan GLS Belgium communiceren! 
 
Verwijderen van gegevens 

 
De gebruiker kan zijn gebruikersaccount laten verwijderen. Het verwijderen van gegevens volgt 
nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan, en in overeenstemming met de wettelijke 
bewaartermijnen. De gegevens van de bestemmeling die in het gebruikersaccount zijn opgeslagen 
kan de gebruiker op elk ogenblik manueel verwijderen. Met het verwijderen van het 
gebruikersaccount worden alle opgeslagen gegevens van bestemmelingen automatisch verwijderd.  
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