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Verklaring inzake gegevensbescherming/Privacyverklaring over de verwerking van 
persoonsgegevens bij inschrijving op EUIPO-nieuwsbrieven 

 
Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: “EUIPO” of “wij/ons” 
of “de verwerkingsverantwoordelijke”) hecht het grootste belang aan de bescherming van uw 
privacy. EUIPO verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen 
en uw rechten als betrokkene te waarborgen. Alle gegevens van persoonlijke aard, dat wil 
zeggen gegevens aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, 
worden behoorlijk, rechtmatig en zorgvuldig verwerkt. 
 
Deze verwerking is onderworpen aan Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen 
en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG. 
 
De informatie in deze mededeling wordt verstrekt overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van 
Verordening (EG) nr. 2018/1725. 
 
 
1. Wat zijn de aard en de doelstelling(en) van de verwerking? 
 
De nieuwsbrieven van EUIPO bevatten een grote verscheidenheid aan informatie over 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals nieuws over merken en modellen of uitnodigingen voor 
seminars en workshops gericht op promotie van de stelsels van Uniemerken en 
Gemeenschapsmodellen. 
 
Wanneer u zich inschrijft op een of meer nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens door 
EUIPO verwerkt om ons in staat te stellen de nieuwsbrief/nieuwsbrieven aan u te versturen 
en om statistische gegevens te verzamelen om de kwaliteit van de nieuwsbrief/nieuwsbrieven 
te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde 
besluitvorming (zoals profilering). 
 
 
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 

• volledige naam; 

• e-mailadres; 

• afmeldverzoeken; 

• naam van de onderneming; 

• ondernemingscategorie (kmo/onderneming die steun verleent aan kmo’s); 

• IP-adres; 

• locatie; 

• aantal gebruikers en het tijdstip waarop gebruikers de nieuwsbrief openen of lezen. 
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3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? 
 
De verwerking geschiedt onder verantwoordelijkheid van het EUIPO. De verwerking van 
persoonsgegevens wordt beheerd door de Communicatiedienst. 
 
 
4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden uw 

persoonsgegevens bekendgemaakt? 
 
Alleen geselecteerde EUIPO-personeelsleden uit relevante eenheden hebben toegang tot 
informatie met betrekking tot de nieuwsbrieven. Zij hebben toegang op een “need to know”-
basis. De gegevens worden noch gebruikt voor enig ander doel, noch bekendgemaakt aan 
andere ontvangers. 
 
De betrokken informatie wordt niet aan derden meegedeeld, behalve wanneer dit 
noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. De verzamelde 
persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt door 
gemachtigde personeelsleden die zich bezighouden met nieuwsbrieven. Het is niet de 
bedoeling dat de persoonsgegevens worden doorgegeven naar derde landen. 
 
 
5. Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie? 
 
Wij passen de nodige technische en organisatorische maatregelen toe om uw 
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen accidente(e)l(e) of onrechtmatig(e) 
vernietiging, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde verspreiding of toegang. 
 
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen via beveiligde IT-toepassingen overeenkomstig 
de beveiligingsnormen van het Bureau (die onder meer voorzien in controle van de 
functiegebaseerde toegang tot de systemen en het netwerk, logische hardening van 
systemen, apparatuur en netwerk en fysieke beveiliging in de vorm van een beveiligd 
datacentrum). De beveiligingsmaatregelen worden op gezette tijden getoetst door externe 
accountants (ISO 27001 en SOC 2). 
 
Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van een instrument dat wordt verstrekt door 
een dienstverlener (GetResponse) die passende technische en organisatorische 
maatregelen toepast, zoals versleutelde gegevensoverdracht (beveiligde laag (SSL)) tijdens 
registratie en login. 
 
 
6. Hoe kunt u inzage krijgen in de informatie over u en deze informatie zo nodig 

corrigeren? Hoe kunt u uw gegevens ontvangen? Hoe kunt u verzoeken om 
wissing van uw persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking ervan, of 
bezwaar maken tegen de verwerking? 

 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en te ontvangen 
en om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de 
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verwerking ervan in de gevallen waarin in de artikelen 17 tot 24 van Verordening (EU) 
2018/1725 voorzien. 
 
Telkens wanneer u een nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich afmelden en uw e-mailadres voor 
het toezenden van nieuwsbrieven wijzigen. 
 
Aan uw verzoek zal kosteloos zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na 
ontvangst ervan, gehoor worden gegeven. In overeenstemming met artikel 14, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1725 kan die termijn zo nodig met maximaal twee maanden worden 
verlengd, naargelang de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken. Wij zullen u 
binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke 
verlenging, onder vermelding van de redenen voor de vertraging. 
 
 
7. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw gegevens? 
 
U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze 
verwerkingsactiviteit toen u zich hebt ingeschreven op een of meer nieuwsbrieven van EUIPO 
(artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725). 
 
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen. Bovendien 
kunt u zich te allen tijde afmelden voor specifieke of alle inhoud van EUIPO door te klikken 
op de link “Unsubscribe” (“Afmelden”), die onderaan elke e-mail staat die u ontvangt met 
betrekking tot de nieuwsbrief/nieuwsbrieven. 
 
 
8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
 
Wanneer u besluit zich af te melden voor een nieuwsbrief/nieuwsbrieven, activeert u de 
procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens. Na afmelding worden uw 
gegevens gedurende 60 dagen bewaard voor het geval u uw inschrijving opnieuw wenst te 
activeren. 
 
Na 60 dagen worden uw persoonsgegevens versleuteld en als back-up-kopie opgeslagen 
voor een verdere periode van 120 dagen, waarna zij worden gewist. Na deze periode worden 
de gegevens onherroepelijk uit onze databanken gewist. 
 
GetResponse voert een regelmatige schoonmaak uit voor geretourneerde e-mails die naar 
de afzender worden teruggestuurd omdat zij niet kunnen worden afgeleverd. Dit gebeurt als 
het e-mailadres niet bestaat, als de inbox vol is of als de gebruiker de afzender heeft 
geblokkeerd. De tool verwijdert de desbetreffende adressen automatisch uit de lijst; deze 
verwijdering is definitief. 
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9. Contactgegevens 
 
Indien u vragen/verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, 
kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke:: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Voor advies kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van EUIPO:: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
Een klacht indienen 
 
Als de verwerkingsverantwoordelijke en/of de functionaris voor gegevensbescherming niet 
afdoende op uw verzoek heeft gereageerd, kunt u een klacht indienen bij de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming op het volgende adres:: edps@edps.europa.eu. 
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