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PRIVACYVERKLARING VAN ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON - WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN 

Organon, (hierna "ons, " "wij" of "we" en (het) "Bedrijf") is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg 

dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen gedurende hun hele leven. We 

ontwikkelen en leveren innovatieve gezondheidsoplossingen via een portfolio van voorgeschreven 

therapieën, biosimilars en gevestigde merken. Onze online bronnen bieden gezondheids-, medische en 

productgerelateerde informatie, werkgelegenheid en andere informatie met betrekking tot ons bedrijf. 

Bovendien stellen sommige online bronnen van Organon gekwalificeerde professionals in staat om 

subsidies aan te vragen, bij te dragen aan onderzoeken of online aankopen te doen. In dit document 

worden al onze relevante activiteiten en aanbiedingen gezamenlijk aangeduid als "Producten en 

diensten." 

We hebben dit privacybeleid ("Privacyverklaring") opgesteld om u te helpen begrijpen welke soorten 

persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd) we verzamelen en verwerken in verband met het 

leveren van de producten en diensten, hoe en waarom we dit doen, wie inzage heeft in die informatie 

en wat uw keuzes en individuele rechten zijn voor die informatie (gezamenlijk, "Privacypraktijken"). 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de privacypraktijken van Organon, haar in de VS gevestigde 

dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen1, en beschrijft de principes van onze wereldwijde 

privacypraktijken.  

Het bedrijf heeft dochterondernemingen en verbonden ondernemingen in een groot aantal geografische 

gebieden over de hele wereld. Veel van die staten en landen hebben specifieke privacywetten die 

andere of aanvullende vereisten kunnen opleggen dan die welke ten grondslag liggen aan deze 

privacyverklaring (gezamenlijk, "Wetten inzake gegevensbescherming"). Raadpleeg de lijst met niet 

in de VS gevestigde Organon-bedrijven, die hier toegankelijk is, om toegang te krijgen tot hun 

privacybeleid. Tenzij een aan het bedrijf gelieerde onderneming zijn eigen privacyverklaring heeft 

gepost, zijn de voorwaarden van deze verklaring van toepassing op de privacypraktijken van die entiteit. 

2. WAT WORDT BEHANDELD DOOR DEZE VERKLARING? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze privacypraktijken met betrekking tot persoonlijke 

informatie die door ons offline en online wordt verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld onze kantoren of 

andere faciliteiten bezoekt ("Sites") of onze websites, mobiele applicaties (apps), e-mail en andere 

online en downloadbare tools) gebruikt die een link naar deze Verklaring weergeven. In bepaalde 

gevallen kunnen we u een speciale privacyverklaring geven wanneer u met ons communiceert, 

deelneemt aan of gebruik maakt van onze producten of diensten, bijvoorbeeld als u een werknemer of 

een zorgverlener bent ("HCP"). Aangezien een dergelijke speciale kennisgeving van toepassing is op 

specifieke interacties met u, hebben alle voorwaarden ervan die afwijken van deze privacyverklaring 

voorrang. 

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC en Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Deze Verklaring geldt ook niet voor online bronnen van derden waar onze websites naar verwijzen, 

aangezien wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of het privacybeleid van dergelijke bronnen. 

Definities en woordenlijst  

Om dit beleid te stroomlijnen, gebruiken we een aantal gedefinieerde termen (zelfstandige 

naamwoorden met een hoofdletter) en technische concepten. Om u te helpen vertrouwd te raken met 

deze termen voor zover ze niet op deze pagina worden uitgelegd, hebben we een Woordenlijst met 

privacytermen opgesteld.  

"Persoonlijke informatie of persoonsgegevens", zoals gebruikt in deze privacyverklaring, betekent 

(i) informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief 

gegevens die een persoon identificeren of die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, 

lokaliseren, volgen of contact met op te nemen. Persoonlijke informatie omvat zowel direct 

identificeerbare informatie zoals een naam, identificatienummer of unieke functietitel, als indirect 

identificeerbare informatie zoals geboortedatum, unieke identificatie van mobiele of draagbare 

apparaten, telefoonnummer en sleutelgecodeerde gegevens, online identifiers zoals IP-adressen of 

persoonlijke activiteiten, gedrag of voorkeuren die kunnen worden verzameld om diensten of producten 

te leveren en (ii) alle andere informatie die "persoonlijke informatie", "persoonlijk identificeerbare 

informatie", "persoonsgegevens" of een vergelijkbare categorie van beschermde persoonlijke informatie 

of gegevens onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming vormt.  

In dit beleid gebruiken we afwisselend de termen: "verzamelen" en "verwerken" van persoonlijke 

informatie. In elk geval betekent dit een operationele handeling of een reeks operationele handelingen 

met persoonlijke informatie, al dan niet automatisch en inclusief maar niet beperkt tot verzameling, 

opname, organisatie, opslag, inzage, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, 

beoordeling, analyse, rapportering, deling, openbaarmaking, verspreiding, doorzending, 

beschikbaarstelling, afstemming, combinatie, blokkering, wissing of vernietiging ervan 

We verwijzen naar "Klanten" als personen wier persoonlijke informatie we hebben verzameld en 

bewaard in een identificeerbaar gestructureerd formaat, zoals gebruikersaccounts, en die geen 

werknemers, contractanten, aandeelhouders, functionarissen, directeuren en agenten of enige 

bedrijfsentiteit zijn.  

3. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN 

Organon zet zich in om ervoor te zorgen dat haar privacypraktijken eerlijk, wettig en transparant zijn. 

We doen er alles aan om het vertrouwen van onze klanten, zakelijke partners, medische professionals 

en onze werknemers op te bouwen en te behouden door individuele privacyverwachtingen te 

respecteren, te werken aan het voorkomen van privacyschade en naleving van 

gegevensbeschermingswetten over de hele wereld te bevorderen.  

Lees onze privacyverklaring en de documenten die erin worden genoemd door voordat u persoonlijke 

informatie aan ons openbaar maakt. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot onze 

privacypraktijken, neem dan contact met ons op. De contactgegevens van het privacykantoor dat 

verantwoordelijk is voor uw regio is hier te vinden.  

Categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen  

We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie: 

  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Persoonlijke identificatiegegevens 

We verzamelen persoonlijke identificatiegegevens zoals:  

• Namen, postadressen, namen en adressen van e-mailaccounts, namen van sociale media-

accounts, online identifiers, zoals Internet Protocol-adressen en soortgelijke identifiers wanneer 

u online met ons communiceert, we reageren op een vraag of wanneer u ons product of onze 

diensten gebruikt.  

• We kunnen ook een deel van die informatie verzamelen wanneer u persoonlijk met ons 

communiceert, bijv. wanneer u een van onze Sites bezoekt, persoonlijk communiceert met 

Organon-personeel (bijv. veldvertegenwoordigers of Organon-stands op beurzen en 

conferenties) of een interview voor een functie houdt.  

• Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld als we uw identiteit als sollicitant of 

dienstverlener moeten verifiëren, of om te voldoen aan fiscale en rapportagevereisten, kunnen 

we ook uw rijbewijsnummer of burgerservicenummer of individueel belastingnummer of 

paspoortgegevens verzamelen, of het kenteken van uw auto als u ons terrein betreedt. 

We verzamelen persoonlijke identificatiegegevens voornamelijk wanneer we contact met u moeten 

kunnen opnemen of uw identiteit moeten kunnen verifiëren, om diensten of producten te leveren, om u 

te interviewen of aan te nemen voor een baan, om een dienstverband of contractuele relatie met u te 

beheren, om reclame te maken voor onze producten of diensten, een beter begrip van uw interesses, 

persoonlijke kenmerken en voorkeuren te vormen, en om ons bedrijf in het algemeen te laten groeien, 

exploiteren en beschermen.  

We verzamelen persoonlijke identificatiegegevens online en offline. Wij verzamelen die informatie 

rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u contactformulieren op onze website of door ons geleverde 

apps invult. In veel gevallen verzamelen we dergelijke persoonlijke identificatiegegevens indirect door 

het gebruik van technologie wanneer u online met ons communiceert. We kunnen ook persoonlijke 

identificatiegegevens verzamelen door gebruik te maken van openbare informatie, zoals openbaar 

beschikbare overheidsdatabases, gegevensmakelaars, internetanalyseproviders en sociale media. 

Andere identificerende informatie  

Naast de hierboven genoemde persoonlijke identificatiegegevens, verzamelen we ook de volgende 

soorten identificerende informatie:  

• Opleiding en arbeidsverleden - als u solliciteert naar een baan of als u een medische 

professional bent met wie wij samenwerken, bijvoorbeeld als spreker op een conferentie  

• Financiële rekeninginformatie - inclusief bankgegevens om u een salaris te betalen of voor 

goederen en diensten die u levert. 

• Creditcard- en debetkaartgegevens om de betaling te verwerken als u een zorgverlener bent 

en online producten bij ons bestelt. We gebruiken deze informatie om de geldigheid van de 

creditcard-/betaalkaartgegevens bij financiële instellingen te verifiëren en om betalingen te 

verwerken. We verzamelen creditcard-/debetkaartgerelateerde informatie rechtstreeks van u 

om die bestellingen te verwerken en we kunnen ook externe goedgekeurde derden gebruiken 

(d.w.z. online creditcardcontrole beheerd door financiële of kredietorganisaties). 
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• Informatie over ziektekostenverzekering en medische informatie - in verband met 

patiëntenonderzoeken en programma's voor betalingsondersteuning. 

Gevoelige informatie  

Sommige van de persoonlijke informatie die we verzamelen is gevoelig en geclassificeerd als 

beschermd door de toepasselijke wetgeving en/of speciale gegevenscategorieën volgens de 

gegevensbeschermingswetgeving van de EER/VK. We verzamelen dat soort informatie voornamelijk in 

de context van sollicitaties en relaties, administratie van voordelen en om te voldoen aan wettelijke 

rapportagevereisten.  

Die gegevenstypen omvatten leeftijd (ouder dan 40), vakbondslidmaatschap, ras, huidskleur, afkomst, 

nationale afkomst, immigratiestatus (burgerschap), burgerlijke staat, handicap, geslacht, veteranen- en 

militaire status, seksuele geaardheid en genderexpressie. Tenzij we dit soort persoonlijke informatie 

moeten verzamelen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is de openbaarmaking van deze 

informatie vrijwillig.  

We verzamelen ook gezondheidsgerelateerde informatie over onze klanten, werknemers en anderen 

die aan ons worden verstrekt bij het beantwoorden van vragen en enquêtes of door het gebruik 

van online en downloadbare gezondheidsgerelateerde tools die we leveren. Die gegevens kunnen 

diagnostische informatie bevatten en informatie over symptomen die vaak geassocieerd worden met 

ziekte.  

We behandelen deze informatie als gevoelig en beperken de verwerking en inzage. We zullen deze 

soorten persoonlijke informatie alleen verzamelen in overeenstemming met alle wettelijke vereisten voor 

het geval dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van uw land van verblijf, zoals 

de AVG voor inwoners van de EER, aanvullende voorwaarden opleggen voor de verwerking van 

dergelijke gegevens.  

Biometrische informatie 

Bepaalde Gevoelige informatie (zie hierboven) die door ons wordt verzameld, kan biometrische 

informatie omvatten die deel uitmaakt van diagnostische informatie die door ons wordt verzameld om 

onze producten of diensten te beoordelen. We vragen toestemming voordat we biometrische informatie 

verzamelen of gebruiken.  

Informatie over activiteit op internet of elektronisch netwerk 

• Gegevens verzameld van uw computer of andere elektronische apparaten 

We verzamelen gegevens van uw computer of ander elektronisch apparaat wanneer u onze 

websites bezoekt of onze online bronnen gebruikt. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw Internet 

Protocol (IP)-adres, Internet Service Provider (ISP), domeinnaam, browsertype, datum en tijd 

van uw verzoek en gegevens die worden geleverd door trackingtechnologieën zoals cookies, 

single-pixel tags, local share objects (Flash), lokale opslag, eTags en scripts.  

We verzamelen deze persoonlijke informatie online voor zover deze benodigd zijn om personen 

in staat te stellen zich te registreren voor onze online bronnen en communicatie, en om deze af 

te stemmen en te personaliseren. We gebruiken online verzamelde persoonlijke informatie om 

producten, diensten, functies en andere bronnen beschikbaar te stellen waar personen om 

hebben gevraagd; bijvoorbeeld educatieve literatuur en gerelateerde informatie over ons bedrijf, 

e-mailprogramma's, tools, vraag- en antwoordspellen, vragenlijsten en onderzoeken. We 



 

5 
 

[Organon] Bedrijfseigen [Organon] Bedrijfseigen 

analyseren online verzamelde persoonlijke informatie met het oog op het identificeren en 

aanbieden van aanvullende diensten en aanbiedingen die u mogelijk interessant zult vinden. 

We kunnen het gebruik van bepaalde online bronnen en communicatiemiddelen evalueren 

maar doen dit uitsluitend met behulp van niet-identificeerbare of samengevoegde gegevens. 

We kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken om onze online bronnen te controleren op 

naleving, geautoriseerde inzage en veiligheid.  

Wij en de derde partijen die inhoud, functionaliteit of diensten aanbieden op onze online bronnen 

kunnen informatie over u en/of uw apparaat verzamelen door het gebruik van cookies of 

soortgelijke trackingtechnologieën om advertenties op uw computer of ander elektronisch 

apparaat weer te geven of om u aan onze website te herinneren die u eerder hebt bezocht. Zie 

ons Wereldwijd beleid voor online tracking voor meer informatie over cookies en gerelateerde 

technologieën en hoe u ze kunt beheren. Als u een mobiel apparaat gebruikt om onze websites 

en online bronnen te bezoeken of om onze mobiele apps en diensten te downloaden 

verzamelen we mogelijk ook informatie over uw apparaat, zoals het ID, het type en 

gebruiksinformatie van uw apparaat en uw gebruik van onze mobiele websites en andere 

mobiele bronnen. 

• Sociale media 

 

We verzamelen persoonlijke informatie om u te helpen gebruik te maken van de online sociale 

mediabronnen die we van tijd tot tijd aanbieden. Voorbeelden van sociale mediabronnen zijn 

onder meer sociale netwerken, forums, bulletinboards, blogs, wiki's en verwijzende functies om 

inhoud of tools met een vriend of collega te delen. We kunnen u ook in staat stellen om deze 

sociale mediabronnen te gebruiken om persoonlijke informatie te plaatsen of met anderen te 

delen. U moet zorgvuldig overwegen welke informatie u wilt delen over uzelf en anderen zoals 

collega's, vrienden, klanten of patiënten wanneer u sociale mediabronnen gebruikt. Door ons 

de informatie van een andere persoon te verstrekken, geeft u aan dat u de bevoegdheid hebt 

om dit te doen. Bekijk voor meer informatie ons beleid inzake controle van sociale media. 

 

Zintuiglijke informatie 

 

We verzamelen audio- en video-informatie die persoonlijke informatie vertegenwoordigt, bijvoorbeeld 

wanneer we beveiligingscamera's gebruiken om gebouwen of andere kritieke infrastructuur die door ons 

wordt beheerd te monitoren, of als we bepaalde telefoongesprekken opnemen met derden voor training 

of kwaliteitscontrole of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen ook videoboodschappen 

opnemen voor marketingdoeleinden of als onderdeel van onze relatie met professionele zorgverleners. 

In alle gevallen streven we ernaar de betrokken personen vooraf op de hoogte te stellen en, waar nodig, 

toestemming te vragen voordat we dergelijke informatie verzamelen.  

Professionele en werkgerelateerde informatie 

• Werving:  

We verzamelen persoonlijke informatie over de opleidingsgeschiedenis van potentiële en 

daadwerkelijke kandidaten, zoals bezochte scholen, cijfers en scores, studiegebieden, 

behaalde graden en afstudeerdata, interesses, vaardigheden en hobby's, professionele 

licenties en certificeringen, publicaties en andere professioneel relevante openbare bijdragen.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
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We verzamelen ook persoonlijke informatie die verband houdt met het arbeidsverleden van 

daadwerkelijke en potentiële kandidaten, waaronder namen van werkgevers, supervisors, 

locatie en datum van het dienstverband, waar toegestaan, salarisoverzicht en promoties, en 

andere persoonlijke informatie die ons kan helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van 

een kandidaat voor een specifieke functie.  

Als u naar een specifieke functie solliciteert of een algemene sollicitatie indient, verzamelen we 

ook bepaalde soorten Gevoelige informatie. Dit gebeurt op vrijwillige basis, tenzij het 

verzamelen wettelijk verplicht is. Aangezien de wetten van staten en landen waar we werven 

en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming aanvullende vereisten kunnen 

bevatten, streven we ernaar om sollicitanten te voorzien van een speciale privacyverklaring 

waarin alle toepasselijke privacypraktijken worden beschreven. Details over onze HR-

gerelateerde privacypraktijken zijn te vinden in onze speciale Kennisgeving van 

gegevenspraktijken voor werk en werkgerelateerde doeleinden. 

• Betrokkenheid met professionals  

We verzamelen persoonlijke informatie over zorgprofessionals die zich registreren op onze 

websites of met ons kunnen samenwerken, waaronder hun medische specialisaties, 

organisatorische en institutionele relaties, verleende octrooien of andere wetenschappelijke 

prestaties, rechtstreeks of uit openbare of externe informatiebronnen om hun professionele 

kwalificaties, prestaties en identiteit na te gaan. Zie voor meer informatie onze Kennisgeving 

van gegevenspraktijken voor zorgprofessionals. 

Gevolgtrekkingen uit alle soorten persoonlijke informatie gebruikt voor profilering, consolidatie 

• Social Media Listening  

Social media listening is het proces waarbij we identificeren en beoordelen wat er op internet 

wordt gezegd over een bedrijf, persoon, product of merk. We verzamelen alleen naar 

verhouding redelijke, relevante en toereikende, openbaar beschikbare persoonlijke informatie. 

Als uw persoonlijke informatie wordt verzameld voor verwerking buiten de oorspronkelijke 

bedoeling toen u de inhoud plaatste, zullen redelijke inspanningen worden gedaan om u hiervan 

op de hoogte te stellen zodra dit praktisch is. Redelijke inspanningen kunnen bestaan uit het 

identificeren van uw contactgegevens van het sociale mediaplatform, indien mogelijk, of binnen 

de plaatsing. Bovendien zullen we redelijke inspanningen leveren om u een mechanisme te 

bieden waarmee u zich kunt afmelden voor onze voorgestelde gegevensverwerking of uw 

rechten kunnen uitoefenen zoals vereist door ons beleid en de toepasselijke regelgeving. 

Vanwege de aard van sociale media is het mogelijk dat we niet altijd in staat zijn om de 

persoons- en contactgegevens te identificeren van wie de oorspronkelijke inhoud heeft 

geplaatst die we verzamelen. 

• Consolidatie 

In sommige gevallen consolideren we persoonlijke informatie die we over personen verzamelen 

via verschillende diensten en kanalen, zoals de telefoon, enquêtes, websites en andere online 

bronnen en communicaties, om de kwaliteit van de diensten die we aanbieden te verbeteren. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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Bronnen van persoonlijke informatie  

• Rechtstreeks verkregen  

Meestal informeren wij u voorafgaand aan of op het moment van verzameling dat wij 

persoonlijke informatie van u verzamelen. In het geval dat een weergave van een volledige 

privacyverklaring niet haalbaar is, gebruiken we andere middelen, zoals het plaatsen van labels 

op apparaten of het gebruik van visuele weergaven om u te attenderen op onze activiteiten voor 

het verzamelen van gegevens en om u te verwijzen naar deze of enige andere toepasselijke 

privacyverklaring. 

• Verkregen van derden en openbare bronnen 

Als we persoonlijke informatie over u verkrijgen die is verzameld door een onafhankelijke derde 

partij, vragen we contractuele garanties dat dergelijke persoonlijke informatie is verzameld in 

overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, zoals het verstrekken van u de 

openbaarmakingen en kennisgevingen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming en dat alle privacyrechten die u hebt onder die wet worden 

gerespecteerd. 

We verzamelen ook persoonlijke informatie uit het publieke domein voor het melden van 

bijwerkingen om te voldoen aan onze vereisten inzake naleving van geneesmiddelenbewaking. 

De wettelijke basis voor dit soort verzameling van persoonlijke informatie is om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. Onder deze omstandigheden is geen toestemming van u vereist, 

maar wij zullen u hiervan op de hoogte stellen als onderdeel van ons beleid en onze procedures 

inzake geneesmiddelenbewaking. 

4. WAAROM VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN DELEN WE PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

Wij verwerken persoonlijke informatie voor vooraf bepaalde specifieke, expliciete, legitieme openbaar 

gemaakte en gedocumenteerde doeleinden. We zullen uw persoonlijke informatie niet verwerken voor 

andere doeleinden die niet compatibel zijn met dergelijke openbaar gemaakte doeleinden, tenzij we 

hebben voldaan aan alle toepasselijke wettelijke vereisten, inclusief het verstrekken van u vereiste 

kennisgevingen.  

We verzamelen of verwerken niet meer persoonlijke informatie dan noodzakelijk en we bewaren de 

informatie in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de gestelde bedrijfsdoeleinden en 

toepasselijke wettelijke vereisten. We anonimiseren of deïdentificeren de persoonlijke informatie 

wanneer bedrijfsbehoeften vereisen dat gegevens over een activiteit of proces waarbij persoonlijke 

informatie wordt bewaard voor een langere periode. We zorgen ervoor dat deze noodzakelijkheidseisen 

inherent zijn aan eventuele ondersteunende technologie en dat ze worden gecommuniceerd aan derde 

partijen die de activiteit of het proces ondersteunen.  

We hebben de typische zakelijke doeleinden voor het verwerken van specifieke categorieën van 

persoonlijke informatie vermeld in onze beschrijving van de categorieën persoonlijke informatie die we 

verzamelen.  

Wanneer nieuwe legitieme zakelijke doeleinden worden geïdentificeerd voor het verwerken van 

persoonlijke informatie die eerder werd verzameld, verkrijgen we de goedkeuring van de persoon voor 

het nieuwe gebruik van persoonlijke informatie of zorgen we ervoor dat het nieuwe zakelijke doel 

verenigbaar is met de doeleinden die werden omschreven in een privacyverklaring of ander transparant 

mechanisme dat daarvoor aan de persoon werd verstrekt. 
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We zullen de compatibiliteit bepalen, onder andere op basis van de context waarin de informatie werd 

verzameld, de redelijke verwachtingen van de persoon en de aard van de betreffende persoonlijke 

informatie. 

We passen dit principe niet toe op geanonimiseerde of gedeïdentificeerde informatie, of wanneer we 

persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor historische en wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden en (a) een ethische beoordelingscommissie of andere bevoegde beoordelaar 

heeft bepaald dat het risico van een dergelijk gebruik voor de privacy en andere rechten van personen 

aanvaardbaar is, (b) we passende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om gegevensminimalisatie 

te waarborgen, (c) de persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en (d) alle andere toepasselijke 

wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd. 

5. RECHTSGROND VOOR VERWERKING  

Als u een inwoner bent van een EER-land, het Verenigd Koninkrijk of een andere staat of land waarin 

vereist is dat aan specifieke wettelijke vereisten moet worden voldaan als voorwaarde voor het 

rechtmatig verwerken van persoonlijke informatie, zullen wij uw persoonlijke informatie uitsluitend 

verwerken in overeenstemming met dergelijke vereisten. Aangezien dergelijke vereisten van land tot 

land kunnen verschillen, verwijzen wij u naar onze sectie AVG-privacyrechten. 

6. HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE ACCURAAT EN BEVEILIGD HOUDEN 

Gegevensbeveiliging 

We nemen redelijke stappen om persoonlijke informatie te beschermen, afhankelijk van de gevoeligheid 

ervan, in verhouding tot het risico dat is verbonden aan de onderliggende verwerkingsactiviteit wanneer 

deze wordt verzameld en verzonden tussen uw computer of apparaat en onze online bronnen en 

servers. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoorden en gerelateerde 

toegangscodes voor onze online bronnen.  

We implementeren redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie in ons bezit of onder 

onze controle te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde inzage, exfiltratie, diefstal, 

openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We hebben een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma 

ingesteld en we passen beveiligingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen toe die gebaseerd zijn op 

de aard en gevoeligheid van de informatie en het risiconiveau van de activiteit, waarbij de best practices 

van de huidige technologie in beschouwing worden genomen. Onze functionele beleidslijnen voor 

veiligheid omvatten, maar zijn niet beperkt tot, standaarden over bedrijfscontinuïteit en rampenherstel, 

encryptie, identiteits- en toegangsbeheer, classificatie van informatie, incidentenbeheer van 

informatieveiligheid, controle van netwerktoegang, fysieke beveiliging en risicobeheer. 

Beveiligingsincidenten en inbreuken op persoonsgegevens 

In het geval dat een beveiligingsincident dat invloed heeft op uw persoonlijke informatie die door ons 

wordt verwerkt, een gebeurtenis betreft die in aanmerking komt als een inbreuk op persoonsgegevens, 

een inbreuk op de beveiliging van persoonlijke informatie of een vergelijkbare gebeurtenis door 

toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we redelijke maatregelen nemen om een 

dergelijke schending in te perken en te beperken en vaststellen wat de schade is voor personen van 

wie de persoonlijke informatie is beïnvloed. Afhankelijk van de wettelijke vereisten van de staat of het 

land waar het incident zich heeft voorgedaan, zullen we de overheidsinstanties en de betrokken 

personen op de hoogte brengen als dat in elk geval nodig is.  
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Gegevenskwaliteit 

We streven ernaar persoonlijke informatie accuraat, volledig en actueel te houden, in overeenstemming 

met het bedoelde gebruik. We zorgen ervoor dat mechanismen voor periodieke gegevensbeoordeling 

worden toegepast op ondersteunende technologieën om de juistheid van gegevens te bevestigen 

tegenover bron- en downstreamsystemen. 

We zorgen ervoor dat gevoelige informatie wordt gecontroleerd op juistheid en actualiteit, vóór het 

gebruik, de beoordeling, analyse, melding of andere processen die een risico van oneerlijkheid vormen 

ten opzichte van personen, indien onjuiste of verouderde gegevens worden gebruikt. 

7. HOELANG WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN  

We bewaren persoonlijke informatie zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de specifieke zakelijke 

doeleinden waarvoor ze is verzameld en voor de duur van uw gebruik van onze sites, apps en andere 

relevante online tools. We houden rekening met de volgende criteria bij het bepalen van de juiste 

bewaarperiode voor uw persoonlijke informatie:  

• onze werkrelatie met u;  

• of we onderworpen zijn aan een wettelijke of regelgevende verplichting;  

• of bewaring aan te raden is in het licht van toepasselijke verjaringstermijnen, of voor de 

verdediging of vervolging van juridische claims, of juridisch onderzoek dat van toepassing is op 

ons bedrijf, of voor andere noodzakelijke zakelijke doeleinden.  

Waar mogelijk streven we ernaar om de gegevens te anonimiseren of onnodige identificatiemiddelen te 

verwijderen uit bestanden die we mogelijk langer dan de oorspronkelijke bewaartermijn moeten bewaren. 

8. WIE HEEFT INZAGE EN MET WIE DELEN WE PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

Persoonlijke informatie over u zal toegankelijk zijn voor het bedrijf en haar dochterondernemingen, 

divisies en groepen wereldwijd, en voor personen en organisaties die persoonlijke informatie uitsluitend 

gebruiken om ons te helpen ons bedrijf te leiden of alleen volgens onze aanwijzingen, in 

overeenstemming met deze verklaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. In 

ieder geval zal de inzage in uw persoonlijke informatie worden gedocumenteerd en alleen toegestaan 

op een 'need-to-know'-basis. Alle personen die inzage hebben in persoonlijke informatie onder dit beleid 

zijn gebonden aan een wettelijke en/of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. 

Bovendien wordt de verwerking van persoonlijke informatie door derden die namens ons handelen, 

geregeld door overeenkomsten die ervoor zorgen dat deze partijen aansprakelijk zijn voor de naleving 

van de principes van deze verklaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

Delen van persoonlijke informatie met derden 

We delen persoonlijke informatie alleen met derden om wettelijke en vooraf bepaalde zakelijke 

doeleinden te bereiken. We zullen een risicobeoordeling door een derde partij uitvoeren om de 

geschiktheid van de derde partij te verifiëren en om ervoor te zorgen dat gedeelde persoonlijke 

informatie goed wordt beschermd. We zullen contractuele garanties vragen dat de derde partij ons 

beleid en de vereisten van de relevante wetten inzake gegevensbescherming zal naleven, zoals het 

geven van vereiste kennisgevingen en het respecteren van de rechten van personen met betrekking tot 

de verwerking van hun persoonlijke informatie. 
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• Gebruik van verwerkers en aannemers 

Als we persoonlijke informatie delen met derde partijen die optreden als dienstverleners, 

zakenpartners of gegevensverwerkers, zullen we dit alleen doen op basis van een schriftelijke 

overeenkomst waarin de derde partij verplicht is om persoonlijke informatie uitsluitend in 

overeenstemming met onze gedocumenteerde instructies te verwerken. Derde partijen mogen 

de persoonlijke informatie die we met hen delen alleen verwerken voor, en voor zover 

noodzakelijk om, de doeleinden te bereiken die zijn gespecificeerd in hun overeenkomst met 

ons. We zullen eisen dat elke derde partij met wie we persoonlijke informatie delen redelijke 

beveiligingsmaatregelen neemt om de gedeelde persoonlijke informatie te beschermen 

en verantwoordelijk te blijven voor het gebruik ervan tijdens en na het einde van onze 

contractuele relatie.  

• Delen van persoonlijke informatie met derden, behalve verwerkers of aannemers  

We delen persoonlijke informatie met derden die ons helpen bij het uitvoeren en laten groeien 

van ons bedrijf. Tot de categorieën van dergelijke derden behoren zakelijke dienstverleners, 

zoals payrollbedrijven, boekhoud- en belastingdienstverleners, reclame-, marketing- en 

marktonderzoekbedrijven, bedrijven die op e-mail gebaseerde advertenties distribueren en 

bedrijven en instellingen die samenwerken met of ons helpen bij farmaceutisch onderzoek en 

productie en de distributie van geneesmiddelen. Verder delen we persoonlijke informatie met 

andere bedrijven en dienstverleners die ons helpen bij het leveren, beheren en beschermen van 

onze online bronnen en interne netwerken, systemen en andere middelen.  

• Categorieën van gedeelde persoonlijke informatie, doeleinden van delen 

We kunnen de meeste categorieën persoonlijke informatie die over u is verzameld delen met 

verschillende derden voor dezelfde gedefinieerde doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We 

zullen uw verzoek inwilligen om te stoppen met het delen van uw persoonlijke informatie om uw 

keuzes te respecteren in overeenstemming met ons beleid en/of om te voldoen aan de 

toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

• Geen verkoop van persoonlijke informatie  

We delen uw informatie niet met derden voor geld of een andere waardevolle vergoeding 

(anders dan als onderdeel van een contract waarbij ze een dienst aan ons verlenen), noch 

verkopen we uw informatie voor geld of een andere waardevolle vergoeding. 

• Toegangsverzoeken van derde partijen, juridische procedure 

We zijn verplicht om persoonlijke informatie openbaar te maken als reactie op derden om te 

voldoen aan wettelijke procedures en gerechtelijke bevelen of aan overheidsinstanties om te 

voldoen aan bevelen om toegang te verlenen tot of informatie te produceren in het kader van 

strafrechtelijk en civielrechtelijk onderzoek, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk 

is om te voldoen aan wettelijke vereisten.  

We zullen persoonlijke informatie verwerken en openbaar maken om onze rechten te 

beschermen of te verdedigen, om illegale activiteiten, vermoede fraude of situaties met 

mogelijke bedreigingen van de veiligheid van personen te voorkomen of daar actie tegen te 

ondernemen. 
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• Zakelijke overgangen 

In het geval dat wij ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of doorgeven 

(inclusief in het geval van een reorganisatie, spin-off, ontbinding of vereffening) of joint ventures 

of andere bedrijfscombinaties aangaan, wordt de persoonlijke informatie bewaard in verband 

met het deel van ons bedrijf dat of de activa die door de transactie wordt of worden beïnvloed, 

toegankelijk voor derden. 

We streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen door de privacypraktijken van 

de andere bedrijven die betrokken zijn bij een dergelijke transactie te beoordelen als onderdeel 

van onze beslissing om door te gaan met een transactie. We streven er ook naar om 

overeenkomsten aan te gaan met de andere bedrijven die betrokken zijn bij een dergelijke 

transactie om de blijvende bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen in 

overeenstemming met ons privacybeleid. 

9. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Indien toegestaan door de wet, inclusief toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, kunnen we 

uw persoonlijke informatie opslaan, inzien of op andere wijze verwerken in of vanaf elke locatie waar 

we zaken doen en waar onze dienstverleners zijn gevestigd. Persoonlijke informatie die is onderworpen 

aan de AVG of de AVG in het VK zullen alleen buiten de EER of het VK worden doorgegeven in 

overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de EU en het VK. Alle doorgiften van 

persoonlijke informatie tussen Organon-entiteiten en/of gelieerde bedrijven vallen onder een 

overeenkomst voor het delen van gegevens binnen de groep. 

Internationale doorgifte van persoonlijke informatie waarop de AVG van toepassing is naar 

"derde landen" 

In het geval dat persoonlijke informatie wordt verzameld of verwerkt door een entiteit van Organon die 

onderworpen is aan de AVG of de Britse AVG of de Zwitserse wetgeving, zal elke doorgifte van 

dergelijke informatie aan een ontvanger in een ander land dan een EER-land of het VK die geen 

adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

toepasselijke AVG-vereisten.  

We beoordelen periodiek de omstandigheden in landen waar de ontvangers van persoonlijke informatie 

die we mogelijk doorgeven zich bevinden. Op basis van deze beoordelingen implementeren we samen 

met de potentiële ontvangers van persoonlijke informatie maatregelen om ervoor te zorgen dat er een 

adequaat niveau van bescherming voor doorgegeven persoonlijke informatie beschikbaar is.  

Voor alle nieuwe doorgiften van persoonlijke informatie aan derden, dienstverleners en 

gegevensverwerkers vertrouwen wij op wettelijk erkende doorgiftemechanismen, zoals de juiste module 

van de EU-standaardclausules (2021) of de bijbehorende instrumenten die zijn goedgekeurd door het 

VK, de Zwitserse of de Servische autoriteiten. Als alternatief kunnen we van tijd tot tijd een beroep doen 

op andere geautoriseerde doorgiftemechanismen, zoals individuele afwijkingen op grond van art. 49 

van de AVG.  
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APEC 

De privacypraktijken van Organon, zoals beschreven in dit privacybeleid, voldoen aan het APEC Cross 

Border Privacy Rules-systeem. Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties om de 

bescherming te waarborgen van persoonlijke informatie die wordt doorgegeven tussen deelnemende 

APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader is hier te vinden. U kunt hier klikken om de 

status van onze APEC CBPR-certificering te bekijken. 

10. UW KEUZES OVER HOE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN OF 

GEBRUIKEN EN UW VERMOGEN OM ALS KLANT PERSOONLIJKE INFORMATIE IN TE 

ZIEN, TE CORRIGEREN EN TE VERWIJDEREN 

Keuzes om het verzamelen van persoonlijke informatie of online tracking te beperken  

U hebt de keuze of en hoeveel persoonlijke informatie u aan ons wilt vrijgeven.  

U kunt het verzamelen van persoonlijke informatie door ons beperken. Veel van onze online bronnen 

zijn voor u beschikbaar zonder dat u persoonlijke informatie hoeft in te voeren in een formulier of 

gegevensveld. In dat geval verzamelen we alleen automatisch bepaalde informatie met betrekking tot 

uw apparaat en de manier waarop u toegang hebt tot onze bron. Als u echter gepersonaliseerde 

diensten wilt gebruiken die door onze online bronnen worden geleverd, moet u zich meestal 

identificeren. 

We respecteren uw keuzes met betrekking tot uw communicatievoorkeuren, ook als u zich afmeldt voor 

de communicatie die u eerder hebt aangevraagd. Gebruik de afmeldlink in onze elektronische 

communicatie of door contact met ons op te nemen via deze e-mail: privacyoffice@organon.com.  

Beperkingen en keuzes ten aanzien van tracking 

Wij en de derde partijen die inhoud, functionaliteit of diensten aanbieden op onze online bronnen 

verzamelen informatie over u en/of uw apparaat door het gebruik van cookies of soortgelijke 

trackingtechnologieën voor zover nodig om de kwaliteit en veiligheid van uw gebruikerservaring te 

waarborgen. U hebt echter keuzes wat betreft ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën 

die worden gebruikt om u advertenties te tonen, het analyseren van het gebruik van onze online bronnen 

of het volgen van uw surfgedrag op verschillende websites. U kunt ons gebruik van bepaalde 

trackingtechnologieën, zoals cookies, controleren via de meeste internetbrowsers. Ze stellen u meestal 

in staat om het gebruik van cookies voor specifieke websites te beperken of uit te schakelen. Wanneer 

u onze online bronnen voor het eerst opent, kunt u met een pop-upbanner het gebruik van cookies en 

soortgelijke trackingtechnologieën die niet essentieel zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en de 

veiligheid van uw gebruikerservaring weigeren of aanpassen. Zie voor meer informatie ons Wereldwijd 

beleid voor online tracking. Meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën en de manier 

om ze te beheren is beschikbaar op 

• Netwerk reclame-initiatief op: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

• European Interactive Digital Advertising Alliance op: http://youronlinechoices.eu/ 

Voor meer informatie over hoe u tracking kunt uitschakelen voor bepaalde webbrowsers en mobiele 

apparaten gaat u naar https://allaboutdnt.com/. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cbprs.org/&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=XN921y5gwp1T8gfcG11gnJEXUp7/LGDkt67Fljq5WWc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=JBQ3Mqbr+KXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA=&reserved=0
https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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Beschikbare rechten voor alle klanten als bedrijfsbeleid 

Door onze toewijding aan privacy na te komen, geven we alle klanten en andere individuele derden 

waarvan we de persoonlijke informatie hebben verzameld en bewaard, in een identificeerbaar 

gestructureerd formaat, zoals gebruikersaccounts ("Klant"), een verscheidenheid aan keuzes met 

betrekking tot dergelijke gegevens. Om twijfel te voorkomen: deze sectie is niet van toepassing op 

werknemers, aannemers, aandeelhouders, functionarissen, directeuren en agenten of onze entiteiten.  

Alle in deze sectie aan klanten gedane toezeggingen zijn onderworpen aan eventuele beperkingen 

opgelegd door toepasselijke lokale wetgeving en de volgende beperkingen: 

Behalve waar wettelijk verboden, kunnen we een verzoek van een klant weigeren voor het geval dat 

een bepaald verzoek ons zou verhinderen om:  

• te voldoen aan een wet of een ethische verplichting, inclusief wanneer we verplicht zijn om 

persoonlijke informatie openbaar te maken als reactie op wettelijke verzoeken van 

overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of 

wetshandhaving,  

• juridische claims te onderzoeken, doen of verdedigen,  

• contracten uit te voeren, relaties te onderhouden of andere toegestane zakelijke activiteiten uit 

te voeren en wanneer aangegaan in overeenstemming met de informatie over de betreffende 

mensen, en  

• leiden tot openbaarmaking van persoonlijke informatie over een derde partij, resulteren in 

schending van een contract of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of andere bedrijfseigen 

informatie die aan ons of een derde partij toebehoort.  

De opties voor klanten om hun persoonlijke informatie zoals beschreven in deze sectie, te openen, te 

corrigeren en de verwijdering ervan te vragen, zijn een aanvulling op de rechten van betrokkenen of 

consumentenrechten die beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.  

Wij zullen uw verzoek in de normale bedrijfsuitoefening behandelen. Zie voor meer informatie hoe we 

vragen en klachten verwerken. 

• Toegang tot persoonlijke informatie 

We behandelen alle verzoeken van klanten om informatie over de persoonlijke informatie die 

over u wordt verzameld door een specifieke entiteit die door ons wordt beheerd. We zullen u 

informeren over de categorieën van persoonlijke informatie die het afgelopen jaar zijn 

verzameld, of u voorzien van specifieke stukken persoonlijke informatie in een leesbaar formaat 

voor die periode.  

• Correctie van onjuiste persoonlijke informatie 

We zullen verzoeken van klanten om onjuiste persoonlijke informatie die we actief gebruiken, 

zoals contactgegevens of betalingsgegevens, te corrigeren. We kunnen van klanten verlangen 

dat ze een back-up maken van elke beweerde onnauwkeurigheid door onafhankelijke 

documentatie. In sommige gevallen wordt u de mogelijkheid geboden uw persoonlijke informatie 

online te actualiseren door de informatie die u eerder hebt verstrekt via formulieren of 

gegevensvelden op onze websites te wijzigen. 
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• Verwijderen van persoonlijke informatie 

Persoonlijke informatie mag alleen worden opgeslagen zolang ze nodig is voor een specifiek 

doel. We zullen verzoeken van klanten om hun persoonlijke informatie te verwijderen, inwilligen 

op een manier dat deze niet langer redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan een 

identificeerbare persoon. Afhankelijk van de aard van de gegevens waarvan de verwijdering 

wordt aangevraagd, moeten we mogelijk aanvullende maatregelen nemen om uw identiteit en 

uw toestemming om de gegevens te verwijderen te verifiëren. Om operationele redenen moet 

de implementatie van een verwijderingsverzoek mogelijk worden gesynchroniseerd met de 

gegevensbeheercycli van de relevante opslagmedia en aanbieders. Klanten dienen zich ervan 

bewust te zijn dat de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming vaak aanvullende 

beperkingen en uitzonderingen oplegt in verband met verzoeken tot verwijdering van 

klantgegevens. 

• Intrekking van toestemming, afmelding van gebruik van persoonlijke informatie voor marketing 

en geautomatiseerde besluitvorming 

Wij willigen verzoeken van klanten in om zich af te melden voor verdere verwerking van hun persoonlijke 

informatie in gevallen waarin 

• ze oorspronkelijk hun toestemming hadden gegeven voor een dergelijke verwerking. 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer het afmelden van nieuwsbrieven of het stoppen met 

deelnemen aan programma's en activiteiten. 

• Persoonlijke informatie die over hen wordt verzameld, wordt gebruikt voor direct marketing-

communicatie, 

• Persoonlijke informatie die over hen wordt verzameld, wordt gebruikt om ze te evalueren of om 

er beslissingen over te nemen, en (i) dergelijke beslissingen kunnen een aanzienlijke invloed 

hebben op hen en (ii) worden uitsluitend gemaakt met behulp van automatisering of algoritmen.  

De link naar het webformulier waar u uw privacyrechten kunt uitoefenen, is hier te vinden.  

Merk op dat we in sommige gevallen, zoals social media listening, niet de eerste uitgever zijn van de 

persoonlijke informatie die we mogelijk verzamelen. We zullen ons best doen om uw rechten te 

respecteren met betrekking tot wat we verzamelen, maar het is uw verantwoordelijkheid om contact op 

te nemen met de sociale media of de website om uw gegevensrechten uit te oefenen zoals toegestaan 

door de lokale wetgeving. 

• Geen vergelding voor de uitoefening van privacyrechten  

We zullen nooit vergelding nemen tegen personen die hun keuzes of individuele rechten uitoefenen met 

betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke informatie. Het niet verstrekken van persoonlijke 

informatie of de bevoegdheid om deze te verwerken, zal ons in bepaalde omstandigheden verhinderen 

om bepaalde producten of diensten te leveren, of om u op te nemen in programma's of activiteiten. 

Afhankelijk van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, kunnen we ook verschillende 

niveaus van prijzen of goederen of diensten aanbieden, afhankelijk van uw keuzes, zodat we bepaalde 

soorten persoonlijke informatie kunnen verwerken. We streven ernaar u te waarschuwen voor het geval 

dat uw keuzes met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie door ons van invloed zullen 

zijn op ons vermogen om producten of diensten aan u te leveren. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
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Aanvullende rechten beschikbaar onder de lokale wetgeving (AVG, wetten van deelstaten van 

de VS) 

In het geval dat persoonlijke informatie wordt verzameld of verwerkt door een entiteit die onder de 

controle staat van het bedrijf onder de AVG, de Britse AVG of de Zwitserse wetgeving, hebt u 

aanvullende individuele rechten (rechten van betrokkenen) op inzage in en informatie met betrekking 

tot persoonlijke informatie die over u wordt verzameld, en om ons gebruik van dergelijke informatie te 

controleren. Details zijn te vinden in de sectie AVG-privacyrechten. 

Inwoners van de VS kunnen specifieke rechten hebben met betrekking tot persoonlijke informatie die 

door bedrijven over hen wordt verzameld. Details zijn te vinden in onze Aanvullende privacyverklaring 

voor staten van de VS. Vul het webformulier hier in als u uw persoonlijke informatie wilt bekijken, 

corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen of andere rechten wilt uitoefenen die door de 

toepasselijke wetgeving aan u kunnen worden verstrekt. Wij reageren zo snel als redelijkerwijs mogelijk 

is op uw verzoek en niet later dan vijfenveertig (45) na ontvangst. Als de omstandigheden onze reactie 

vertragen, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en krijgt u een datum voor onze reactie. 

11. PRIVACY VAN KINDEREN 

Over het algemeen zijn onze websites en online bronnen niet gericht op kinderen en de online diensten 

die we aanbieden zijn grotendeels ontwikkeld voor personen van achttien jaar en ouder. Waar 

verzoeken om informatie over een geneesmiddel wettelijk zijn toegestaan, moeten personen die om 

informatie over een geneesmiddel verzoeken, zelfs indien geïndiceerd voor gebruik bij kinderen, 18 jaar 

of ouder zijn, tenzij de wet anders bepaalt. 

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar, of volgens de lokale 

wetgeving, zonder het verkrijgen van verifieerbare toestemming van de ouders voorafgaand aan het 

verzamelen. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat we informatie van uw kind hebben 

verzameld, neem dan contact op met het Global Privacy Office om verwijdering aan te vragen op 

privacyoffice@organon.com. 

Van tijd tot tijd kunnen een aantal van onze websites en andere online bronnen optionele functies voor 

kinderen bieden. Wanneer we deze functies aanbieden, zullen we de passende stappen nemen om 

ervoor te zorgen dat er verifieerbare ouderlijke toestemming wordt verkregen voordat persoonlijke 

informatie van kinderen wordt verzameld, gebruikt of verstrekt. 

12. VRAGEN EN KLACHTEN 

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken, neem dan gerust contact met ons op via 

de contactgegevens in de volgende paragraaf. Als we uw persoonlijke informatie verwerken, hebt u het 

recht om te klagen over hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie als u zich zorgen maakt dat we 

ons beleid niet naleven of uw privacyrechten niet respecteren.  

Met wie contact op te nemen over uw privacyzorgen en klachten? 

 

Als u in een EER-land woont, kunt u per e-mail contact opnemen met de EU-functionaris voor 

gegevensbescherming van het bedrijf op euprivacydpo@organon.com.  

Als u woonachtig bent in de VS of een ander land buiten de EER, neem dan per e-mail contact op met 

ons Global Privacy Office aan: privacyoffice@organon.com of per post naar: Chief Privacy Officer, 

Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
mailto:%20euprivacydpo@organon.com
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Medewerkers en contractmedewerkers dienen het Global Privacy Office of de aangewezen Business 

Practice Manager voor hun bedrijfsgebied direct op de hoogte te stellen van vragen, klachten of 

opmerkingen met betrekking tot de privacypraktijken van ons bedrijf. 

Als u een onopgeloste zorg hebt over privacy of gegevensgebruik die wij niet naar tevredenheid hebben 

behandeld, neemt u contact op met onze in de VS gevestigde externe partij voor geschillenbeslechting 

(gratis) via https://feedback- form.truste.com/watchdog/request. 

Hoe we vragen en klachten verwerken 

We zullen alle vragen, klachten of zorgen met betrekking tot onze privacypraktijken beoordelen en 

onderzoeken, hetzij rechtstreeks ontvangen van werknemers of andere personen of via derden, 

waaronder, maar niet beperkt tot, verantwoordingsinstanties, regelgevende instanties en andere 

overheidsinstanties. Als u contact met ons opneemt om persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren 

of te laten verwijderen of om andere rechten uit te oefenen die u mogelijk hebt onder de toepasselijke 

wetten inzake gegevensbescherming als betrokkene of consument, zijn we verplicht om te verifiëren 

dat de aanvrager bevoegd is om een dergelijk verzoek indienen. Meestal proberen we de naam en/of 

e-mail die in verband met uw verzoek wordt gebruikt, te koppelen aan informatie in onze gegevens en 

systemen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek en aanvullende vereisten vastgesteld door de lokale 

wetgeving, moeten we mogelijk extra datapunten valideren om de wettelijk vereiste mate van zekerheid 

te bereiken om aan uw verzoek te voldoen. We streven ernaar om een schriftelijke reactie te geven 

binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van uw communicatie, of eerder indien wettelijk vereist. 

We zullen u een update sturen als we ons antwoord niet binnen vijfenveertig (45) dagen kunnen 

voltooien en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, u verdere 

informatie verstrekken, zoals de redenen voor de vertraging en wanneer we verwachten ons antwoord 

te voltooien, of waarom we uw verzoek niet kunnen voltooien en of u nog meer opties hebt om in beroep 

te gaan tegen onze beslissing. We kunnen de oorspronkelijke responsperiode van vijfenveertig (45) 

dagen met maximaal vijfenveertig (45) dagen verlengen. 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten of om verhaal te zoeken 

Als de verwerking van uw persoonlijke informatie door ons onderworpen was aan de AVG, hebt u 

specifieke rechten om verhaal te zoeken bij de overheid. 

U kunt een klacht indienen bij de lokaal bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent 

dat onze privacypraktijken of de afhandeling van uw klacht uw rechten als betrokkene onder de AVG 

schenden. Een lijst met de respectieve instanties die optreden als toezichthoudende autoriteiten en hun 

adressen is hier te vinden: Onze leden | Europees Comité voor gegevensbescherming (europa.eu).  

U kunt ook juridische actie instellen om uw rechten als betrokkene af te dwingen voor de rechtbanken 

van het EER-land (i) waar u woont of (ii) waar de entiteit die verantwoordelijk is voor de 

verwerkingsactiviteit die aanleiding geeft tot uw klacht, haar vestiging voor AVG-doeleinden heeft. Om 

twijfel te voorkomen: niets in dit document dient als toestemming voor een algemeen of bijzonder 

rechtsgebied door een andere Organon-entiteit dan specifiek vereist door Art. 79 AVG.  

U hebt het recht om een klacht in te dienen of te procederen als u een beroep wilt doen op uw rechten 

als derde begunstigde in verband met de doorgifte van uw persoonlijke informatie door middel van 

standaardclausules. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
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13. DIVERSEN, UPDATES 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment delen van deze verklaring te wijzigen, toe te voegen 

of te verwijderen door een bijgewerkte verklaring op onze website te publiceren op 

https://www.organon.com/privacy/. Alle wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie, 

tenzij anders vermeld.  

14. AVG-PRIVACYRECHTEN 

De AVG stelt een hogere standaard van aansprakelijkheid voor partijen die de middelen en doeleinden 

bepalen van een bepaalde operatie waarbij de verwerking van persoonlijke informatie of verwerking van 

persoonlijke informatie voor hen plaatsvindt. De AVG verbiedt onder meer de verwerking van 

persoonlijke informatie zonder specifieke wettelijke bevoegdheid (wettelijke basis). Hierna volgt een 

overzicht van de rechtsgrondslagen die wij vaak gebruiken.  

Rechtsgrond die de verwerking van persoonlijke informatie autoriseert 

• Toestemming  

Onze aan de AVG onderworpen bedrijven vertrouwen in de meeste gevallen op de toestemming 

van de betrokkenen wanneer we rechtstreeks contact hebben met personen, bijvoorbeeld om 

hun contactgegevens te verzamelen of om contact op te nemen voor marketingactiviteiten, 

zoals het verzenden van promotiemateriaal. Toestemming kan expliciet worden uitgedrukt, 

bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een andere manier die ons een duidelijk signaal 

geeft dat de persoon van plan is ons toestemming te geven om persoonlijke informatie te 

verwerken. We zullen ernaar streven om het duidelijk te maken wanneer we om uw 

toestemming vragen en uw toestemming vastleggen in onze administratie.  

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met het 

privacybureau dat verantwoordelijk is voor het land waar u woont. Onze verwerking van uw 

persoonlijke informatie voordat u ons informeert over de intrekking van onze toestemming wordt 

niet beïnvloed door die intrekking.  

Toestemming voor het verwerken van gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgerelateerde 

gegevens, moet specifiek en expliciet zijn. We zullen ons best doen om de aard van ons verzoek 

duidelijk te communiceren als we u vragen om toestemming voor de verwerking van gevoelige 

gegevens.  

• Nakoming van contracten 

De AVG machtigt ons om persoonlijke informatie te verwerken voor zover dit nodig is voor het 

voorbereiden of uitvoeren van een contract met u of met een derde partij die wij op uw verzoek 

aangaan. Typische gevallen betreffen onze omgang met leveranciers en contractanten, maar 

ook de verwerking van bepaalde persoonlijke informatie in onze functie als werkgever, 

bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke informatie verwerken om salarissen te betalen of 

voordelen uit te keren. 

https://www.organon.com/privacy/
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• Naleving van wettelijke verplichtingen 

In veel gevallen vereisen verschillende wetten en voorschriften, zoals belastingwetgeving of 

immigratie- of sociale zekerheidswetten, dat we persoonlijke informatie voortdurend moeten 

verwerken. We kunnen ook verplicht zijn om bepaalde voorvallen met betrekking tot de 

werkzaamheid of veiligheid van onze producten of diensten aan regelgevende instanties te 

melden. We kunnen ook verplicht worden om persoonlijke informatie te verstrekken aan 

overheidsinstanties en derden in het kader van onderzoeken en juridische procedures. 

• Legitieme belangen  

In veel gevallen vertrouwen we op de toestemming om persoonlijke informatie te verwerken om 

de legitieme belangen van het bedrijf na te streven, bijvoorbeeld wanneer we ons bedrijf 

ontwikkelen en uitbreiden of onze producten of diensten op de markt brengen. We gebruiken 

deze rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke informatie ook als het onpraktisch of 

ontoelaatbaar is om uw toestemming te verkrijgen en er geen andere wettelijke bevoegdheid 

voor het verwerken van persoonlijke informatie beschikbaar is. In elk geval voeren we een 

analyse uit om ervoor te zorgen dat de privacybelangen van de betrokken personen worden 

beschermd. Wanneer we onze legitieme belangen als grond voor de verwerking gebruiken, hebt 

u speciale rechten als betrokkene zoals hieronder beschreven. We zullen nooit gevoelige 

informatie, zoals gezondheidsgerelateerde gegevens, verwerken op basis van legitieme 

belangen. 

• Andere juridische grondslagen 

Het bovenstaande is slechts een overzicht met de meest voorkomende rechtsgronden waarop 

wij vertrouwen. Met name op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en arbeidsrecht 

bieden de nationale wetten van afzonderlijke lidstaten van de EU aanvullende wettelijke 

machtigingen voor het verwerken van persoonlijke informatie. 

Individuele rechten (rechten van betrokkene) 

• Procedurele rechten  

Naast de keuzes voor klanten voor inzage in en beheer van het gebruik van hun persoonlijke 

informatie geeft de AVG personen specifieke rechten in verband met hun persoonlijke 

informatie, ook wel rechten van betrokkenen genoemd. Als u van mening bent dat wij 

persoonlijke informatie over u verwerken - ongeacht of u klant bent of niet - kunt u de hieronder 

beschreven rechten uitoefenen door hier het webformulier in te vullen. Het webformulier is 

beschikbaar in de talen van de EER-landen waar wij zakendoen. Als u buiten het webformulier 

contact met ons opneemt, inclusief maar niet beperkt tot sociale media, fax of e-mail, hebben 

wij uw volledige naam en telefoonnummer nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen om 

aanvullende informatie te verzamelen die nodig is om uw verzoek te verwerken. 

We reageren binnen een maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen op uw verzoek, door 

uw verzoek af te handelen of uit te leggen waarom we meer tijd nodig hebben of als we uw 

verzoek niet of gedeeltelijk kunnen voltooien. We kunnen de reactietijd met maximaal twee extra 

maanden verlengen. Als onderdeel van ons reactieproces moeten we verifiëren dat u de 

persoon bent wiens persoonlijke informatie het onderwerp is van uw verzoek.  

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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• Aanvullende informatie en toegangsrechten  

U hebt het recht om te weten: 

❖ de bronnen van persoonlijke informatie over u verzameld van derden; en  

❖ de categorieën van derden met wie uw persoonlijke informatie werd gedeeld;  

❖ of uw persoonlijke informatie al dan niet werd gebruikt voor geautomatiseerde 

besluitvorming, inclusief profilering; en  

❖ of uw persoonlijke informatie werd doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten 

de EER waarvan nog niet is vastgesteld dat het een niveau van 

gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan de AVG. In dat geval zullen wij 

u informeren over onze maatregelen om uw geëxporteerde persoonlijke informatie 

te beschermen. 

❖ U hebt het recht om kopieën van de instrumenten (SCC's of andere documenten voor 

gegevensdoorgifte) waarop wij vertrouwen, te controleren voor de export van 

persoonlijke informatie naar ontvangers in derde landen. We zullen dergelijke kopieën 

bewerken voor zover de openbaarmaking ervan de rechten van andere partijen of ons 

belang om eigendoms- of vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen te 

beschermen in gevaar kan brengen. 

• Recht op correctie  

Naast de keuzes die beschikbaar zijn voor een klant, zullen we alle verzoeken inwilligen om uw 

persoonlijke informatie te corrigeren of, indien gerechtvaardigd, aan te vullen indien onjuist of 

verouderd. 

• Recht op verwijdering  

U hebt het recht om ons op te dragen om alle persoonlijke informatie die wij verwerken te 

verwijderen. In bepaalde gevallen zijn we gerechtigd om een dergelijk verzoek te weigeren, 

bijvoorbeeld als de betreffende gegevens nodig blijven voor de wettelijke doeleinden waarvoor 

ze zijn verzameld of als het verwijderen van dergelijke gegevens inbreuk zou maken op 

bepaalde rechten van andere partijen. 

• Recht op beperking van verwerking 

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld terwijl we uw claim onderzoeken dat we onjuiste informatie 

over u verwerken, of als we persoonlijke informatie verwerken op basis van ons streven naar 

legitieme belangen en u bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijke verwerking, zullen we 

dergelijke verwerking beperken tot uw verzoek tot we ons onderzoek hebben voltooid. 

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Op uw verzoek verstrekken wij u de gegevenssets die bestaan uit de persoonlijke gegevens die 

wij verwerken in een machineleesbaar gestructureerd formaat om de doorgifte aan een andere 

door u aangewezen partij te vergemakkelijken.  
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• Recht op bezwaar tegen verdere verwerking 

In specifieke gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige 

verwerking van persoonlijke informatie over u, als u van mening bent dat uw persoonlijke 

omstandigheden zodanig zijn dat de resulterende schade zwaarder weegt dan onze legitieme 

belangen bij het verwerken van uw informatie. Deze omvatten: 

❖ Verwerking van persoonlijke informatie op basis van het nastreven van legitieme 

belangen; of 

❖ Verwerking van persoonlijke informatie over u voor wetenschappelijke, historische of 

statistische doeleinden op basis van een wettelijke bepaling die ons machtigt om dit 

te doen zonder uw toestemming of enige andere wettelijke basis  

In die gevallen zullen we onze verwerkingsactiviteiten stopzetten totdat we hebben vastgesteld 

of we uw belangen kunnen beschermen door aanvullende maatregelen om u te beschermen en 

u over onze bevindingen informeren voordat we onze verwerkingsactiviteiten hervatten.  

• Recht op bezwaar tegen het gebruik van persoonlijke informatie voor direct marketing 

Als uw persoonlijke informatie door ons wordt gebruikt voor direct marketing, kunt u ons op elk 

gewenst moment de instructie geven om het gebruik van uw informatie voor dat doel te stoppen, 

inclusief eventuele profilering in verband met dergelijke marketingactiviteiten.  

• Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming 

We zullen geen beslissingen nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde 

besluitvorming die een aanzienlijke invloed op u hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor het 

aangaan of uitvoeren van een contract met u, of wanneer u uw specifieke toestemming 

hebt gegeven. 

Om u te beschermen in het geval dat we een beslissing nemen die uitsluitend gebaseerd is op 

geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke informatie die wettelijke of andere 

significante gevolgen voor u heeft, hebt u het recht: om menselijk ingrijpen te verkrijgen, om uw 

standpunt kenbaar te maken, om een uitleg te krijgen van de beslissing die na een beoordeling 

is genomen, en om een dergelijke beslissing aan te vechten. 

15. WOORDENLIJST MET PRIVACYTERMEN 

 

Anonimisering 

De wijziging, inkorting, vernietiging of andere bewerking of wijziging van persoonlijke informatie om het 

onomkeerbaar onmogelijk te maken om te worden gebruikt voor het identificeren, lokaliseren of contact 

opnemen met een persoon, alleen of in combinatie met andere informatie. 

 

Bedrijf 

Organon & Co., haar opvolgers, dochterondernemingen en afdelingen wereldwijd, met uitzondering van 

joint ventures waar ons bedrijf deel van uitmaakt. 

 

Deïdentificatie 

Het verwijderen van directe en indirecte persoonlijke identificatiegegevens, waarbij de oorspronkelijke 

identificatiegegevens vaak apart worden bewaard. 

 



 

21 
 

[Organon] Bedrijfseigen [Organon] Bedrijfseigen 

Toepasselijk recht 

Alle geldende wetten, regels, voorschriften en bepalingen die de kracht van de wet hebben in alle landen 

waarin ons bedrijf werkzaam is of waarin persoonlijke informatie wordt verwerkt door of namens ons 

bedrijf. Dit omvat alle privacykaders waaronder ons bedrijf is goedgekeurd of gecertificeerd, waaronder 

de Cross-Border Privacy Rules ("CBPRs") van de Asia Pacific Economic Cooperation ("APEC"). 

 

Persoonlijke informatie 

Alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder gegevens 

die een persoon identificeren of die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren, 

lokaliseren, volgen of benaderen. Persoonlijke informatie omvat zowel direct identificeerbare informatie 

zoals een naam, identificatienummer of unieke functietitel, en indirect identificeerbare informatie zoals 

geboortedatum, unieke identificatiecode van een mobiel of draagbaar apparaat, telefoonnummer, 

evenals sleutelgecodeerde gegevens, online identifiers zoals IP-adressen of persoonlijke activiteiten, 

gedrag of voorkeuren die kunnen worden verzameld om diensten of producten te leveren. 

 

Privacyincident 

Een overtreding van dit beleid of een wet voor privacy- of gegevensbescherming en omvat een 

beveiligingsincident. Het Global Privacy Office, Business Technology Risk Management (BTRM) en de 

Juridische afdeling bepalen of het privacyincident heeft plaatsgevonden en of dit moet worden verhoogd 

tot een inbreuk op persoonsgegevens. 

 

Verwerking 

de uitvoering van een operationele handeling of een reeks operationele handelingen met informatie over 

mensen, al dan niet automatisch en inclusief maar niet beperkt tot verzameling, opname, organisatie, 

opslag, inzage, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, beoordeling, analyse, 

rapportering, deling, openbaarmaking, verspreiding, doorzending, beschikbaarstelling, afstemming, 

combinatie, blokkering, wissingn of vernietiging ervan. 
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Inbreuk op persoonsgegevens 

Een schending van de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, 

wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of inzage in, persoonlijke informatie, of de redelijke 

overtuiging van ons bedrijf hierover. Toegang tot persoonlijke informatie door of namens ons bedrijf 

zonder de intentie om dit beleid te schenden wordt niet als een inbreuk op persoonsgegevens gezien, 

op voorwaarde dat de verkregen informatie alleen verder gebruikt en bekendgemaakt is zoals 

toegestaan in dit beleid. 

 

Beveiligingsincident 

Een informatiebeveiligingsincident bestaat uit een of meer ongewenste of onverwachte 

informatiebeveiligingsgebeurtenissen die mogelijk de beveiliging van informatie in gevaar kunnen 

brengen en de bedrijfsvoering kunnen verzwakken of belemmeren. 

 

Gevoelige informatie 

Alle soorten persoonlijke informatie van mensen die een inherent risico van mogelijke schade aan 

personen met zich meebrengen, waaronder informatie die wettelijk is aangemerkt als gevoelig, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot gezondheid, genetica, biometrische 

data, ras, etnische oorsprong, religie, politieke of filosofische meningen of overtuigingen, criminele 

antecedenten, precieze gegevens van geolocatie, nummers van bankrekeningen of andere financiële 

rekeningen, door de overheid uitgegeven identificatienummers, minderjarige kinderen, seksleven, 

seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, verzekering, burgerservicenummer en andere door de 

werkgever of overheid uitgegeven arbeidsvoorwaarden. 


