Belgische richtlijnen: TOEGANGSVERZOEK VAN BETROKKENE TOT
PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN BIJ DUN & BRADSTREET
Toegangsverzoeken voor betrokkenen
Krachtens de Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens (WVP). WVP dienen individuen (waaronder
ook zelfstandigen en niet-beperkt aansprakelijke partners) die toegang willen tot hun
persoonsgegevens (zoals beschreven in de WVP) opgeslagen bij D&B een verzoek
als volgt in te dienen1:
1. Doe uw verzoek schriftelijk aan de EU-functionaris voor
Gegevensbescherming, gevestigd in het VK (zie hieronder voor de
contactgegevens).
2. Het verzoek moet gedateerd zijn en bevat minstens uw adresgegevens, of
wordt op uw briefpapier gemaakt. U voegt aan de brief ook bewijzen van
uw identiteit (bv. een kopie van uw rijbewijs, paspoort of
geboortecertificaat). U dient ook zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven tot
welke informatie u toegang wenst te krijgen (bv. specifieke details m.b.t. de
informatie die nodig is, relevante periode etc.)
3. Zoals de wet het voorschrijft, mag D&B u geen kosten aanrekenen om u
deze informatie te bezorgen.
4. Wanneer meerdere verzoeken worden gedaan voor dezelfde gegevens
binnen een bepaalde aangegeven periode op grond van de WVP, hoeft
D&B alleen te antwoorden op het eerste verzoek. Indien u op een later
tijdstip nog een verzoek wil doen en/of nieuwe of andere informatie
verlangt, zal D&B op dat moment vaststellen of een nieuw toegangsverzoek
is gedaan en tegen wanneer een antwoord moet worden gegeven.
5. Wanneer de EU-functionaris voor Gegevensbescherming een ingevuld
Toegangsverzoek Van Betrokkene heeft ontvangen, zal D&B haar best
doen om alle relevante, proportionele en niet-vrijgestelde informatie en
noodzakelijke uitleg over de gegevens te verstrekken binnen 45 dagen, in
overeenstemming met de WVP. In elk geval zal u alle informatie ontvangen
die werd gevonden en kan worden vrijgegeven in overeenstemming met de
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Merk op dat entiteiten die verplicht zijn zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(de KBO) of vergelijkbaar register, zoals een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een
vertegenwoordiger van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die optreedt namens de
vennootschap, of een andere dergelijke entiteit (of haar vertegenwoordiger die namens deze entiteit
handelt), geen Toegangsverzoek Van Betrokkene kan doen. Informatie die voor een onderneming
wordt opgevraagd vormt in de regel een Bedrijfsinformatierapport van D&B of een ander
vergelijkbaar rapport, waarop de normale kosten en algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Indien een bestuurder, functionaris of andere vertegenwoordiger van de onderneming gegevens
opvraagt die specifiek over hem/haar gaan, kan dit verzoek worden behandeld als een
Toegangsverzoek Van Betrokkene.
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wet, desgevallend samen met een verklaring betreffende de informatie die
op dat moment niet kan worden verstrekt.
6. Dun & Bradstreet geeft geen informatie vrij over individuen zonder hun
toestemming, tenzij er een wettelijke grondslag is om dit te doen. Daarom
zal D&B haar best doen om de informatie te anonimiseren indien de
informatie die op u betrekking heeft ook informatie bevat over een derde.
Indien dit niet mogelijk is, en D&B niet in staat is geweest de relevante
toestemming te verkrijgen, behoudt D&B zich het recht voor om de
informatie niet vrij te geven.
Toegangsverzoeken Van Betrokkenen kunnen worden ingediend op papier of in
elektronisch formaat, en kunnen op dezelfde wijze worden beantwoord.

Andere Bedrijfsinformatie en Klachten
Indien u een klacht hebt over hoe D&B omgaat met uw persoonsgegevens,
verzoeken wij u contact op te nemen met de Klantenservice op
customerservicebl@dnb.com of met de EU-functionaris voor Gegevensbescherming.
Indien uw vragen betrekking hebben op de inhoud van een Bedrijfsinformatierapport
(BIR) van D&B of indien u de gegevens van uw onderneming wil bijwerken, vragen
wij u contact op te nemen met de Klantenservice op customerservicebl@dnb.com .

Contactgegevens van de EU-functionaris voor Gegevensbescherming:
E-mail: EUDPO@dnb.com
Fax: +44 1628 492260
Postadres:
EU-functionaris voor Gegevensbescherming
Dun & Bradstreet
Marlow International Parkway
Marlow, Berkshire SL7 1AJ
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