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Privacyverklaring  
HOE BODYCOTE UW GEGEVENS GEBRUIKT EN BEHEERT 
 

Het bedrijf van Bodycote dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is het lid van de Bodycote plc group 

dat de informatie over of van u verzamelt.  

 

U vindt meer over de leden van de Bodycote plc group op www.bodycote.com of door contact met ons op te 

nemen via de informatie in de sectie Contact met ons opnemen hieronder. Bodycote plc en zijn filialen 

(gezamenlijk te noemen “Bodycote”, “we”, “ons”) neemt zijn gegevensbeschermings- en 

privacyverantwoordelijkheden serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens 

verzamelen, gebruiken en delen in de loop van onze zakelijke activiteiten, inclusief:  

 

 welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom en wanneer we deze gebruiken  

 hoe we persoonsgegevens delen binnen Bodycote en met onze serviceleveranciers, regelgevers en andere 
derde partijen  

 meer uitleggen over het verwerken van de persoonsgegevens van aandeelhouders  

 meer uitleggen over directe marketing en profilering  

 internationaal overdragen van persoonsgegevens  

 hoe we persoonsgegevens beschermen en bewaren  

 beschikbare wettelijke rechten voor het beheer van uw privacy  

 hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer ondersteuning  
 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen om bij te blijven met de wettelijke vereisten en de manier 

waarop we onze bedrijven voeren. Kijk regelmatig op www.bodycote.com voor de nieuwste versie van deze 

verklaring. U kunt op onze website externe koppelingen aantreffen naar websites van derde partijen. Deze 

privacyverklaring geldt niet voor uw gebruik van een website van een derde partij.  

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAR WE DEZE GEBRUIKEN  

In deze paragraaf vindt u meer informatie over  

 De soorten persoonsgegevens die we verzamelen  

 wanneer we persoonsgegevens verzamelen  

 hoe we persoonsgegevens gebruiken  

 de rechtsgrond voor het gebruiken van persoonsgegevens  

 

Wanneer we informatie verzamelen  

We verzamelen informatie over u wanneer u:  

 investeert in onze aandelen of interesse hebt in het investeren in onze aandelen  

 zich bij ons inschrijft of een van onze websites of online diensten gebruikt  

 een van onze diensten aankoopt  

 met ons samenwerkt als zakenpartner,  
 

gezamenlijk (“u”)   
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Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u investeert in onze aandelen of 
interesse hebt in het investeren in onze aandelen  

 uw identiteit en contactgegevens  

 informatie over uw aandelenparticipatie  

 

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u onze websites of online diensten 
gebruikt  

 uw identiteit en contactgegevens  

 informatie die u in formulieren invult  

 gegevens over hoe u de websites en online diensten gebruikt  
 

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u onze een van onze diensten aankoopt  

 uw identiteit en contactgegevens  

 bankrekeninggegevens en creditcardinformatie  

 

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u met ons samenwerkt als zakenpartner  

 uw identiteit en contactgegevens  

 bankrekeninggegevens en creditcardinformatie  
 

De rechtsgrond voor het gebruiken van uw persoonsgegevens  

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens alleen waar we vinden dat we een juiste rechtsgrond 

hebben om dit te doen. Dit kan zijn omdat:  

 u uw toestemming gegeven hebt voor het gebruik van de persoonsgegevens  

 ons gebruik van uw persoonsgegevens in ons legitieme belang als commerciële organisatie is - in deze 
gevallen zorgen we altijd voor uw informatie op een manier die proportioneel is en in overeenstemming met 
uw privacyrechten, en u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking als hieronder wordt uitgelegd.  

 ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om 
een contract met u aan te gaan  

 ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende 
verplichting die we hebben  

 

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN BODYCOTE, MET ONZE SERVICELEVERANCIERS, 
MET REGELGEVERS  

In deze paragraaf vindt u meer informatie over hoe we persoonsgegevens delen:  

 binnen Bodycote  

 met derde partijen die ons helpen bij het aanbieden van onze producten en diensten  

 met onze regelgevers  

We delen uw informatie op de manier en voor de doeleinden als hieronder beschreven:  

1. binnen Bodycote, waar dergelijke bekendmaking nodig is om u te voorzien van onze diensten of om ons 
bedrijf te voeren  

2. met derde partijen die helpen ons bedrijf te voeren en diensten te leveren. Deze derde partijen zijn akkoord 
gegaan met geheimhoudingsbeperkingen en gebruiken persoonsgegevens die we met ze delen of die ze 
namens ons verzamelen alleen voor het doeleinde van het voorzien van de door ons gecontracteerde dienst.  

3. met kredietinformatiebureaus.en organisaties die fraude bij financiële diensten voorkomen  
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4. met onze regelgevers, om te voldoen aan toepasselijke wetten en regels, en verzoeken van wetshandhavers, 
regelgevende en andere overheidsinstellingen. 

5. We kunnen in samengevoegde, statistische vorm niet-persoonlijke informatie over de bezoekers aan onze 
websites, verkeerspatronen en websitegebruik delen met onze partners, filialen of adverteerders.  

6. indien we, in de toekomst, een deel van of ons gehele bedrijf of bedrijfsmiddelen verkopen aan een derde 
partij, dan kunnen we informatie bekend maken aan een potentiële of daadwerkelijke derde koper van ons 
bedrijf of onze middelen  

 

MEER UITLEGGEN OVER HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN AANDEELHOUDERS  

Omdat u aandeelhouder van Bodycote bent, verwerken we uw persoonsgegevens in relatie tot uw aandelen. We 

bewaren persoonsgegevens over geregistreerde aandeelhouders, begunstigden, juridische vertegenwoordigers, 

vroegere aandeelhouders met niet geclaimde middelen en afwijkende aandeelhouders.  

De basis waarop we dit doen is hieronder vermeld.  

 

Bedrijfssecretariaat  

Welke verwerkingsactiviteiten onderneemt u waarbij mijn persoonsgegevens betrokken zijn?  

We administreren en beheren uw aandelenparticipatie bij het bedrijf en onderhouden de algemene dossiers die 

we daarvoor nodig hebben. Hieronder vallen de administratieve en managementactiviteiten die we uitvoeren met 

betrekking tot bestuursvereisten, bijvoorbeeld:  

 Onderhouden van wettelijke registers  

 Beheren van naleving van registraties en overheidsinstellingen  

 Naleven van wettelijke rapportagevereisten  

 

Welke categorieën persoonsgegevens worden gebruikt in deze verwerkingsactiviteiten?  

We verwerken uw identiteitsgegevens en contactgegevens en andere gegevens die in bepaalde rechtsgebieden 

verplicht kunnen zijn.  

 

Wat is de reden voor deze verwerkingsactiviteiten?  

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze relatie met u te beheren en om uw aandelenparticipatie te 

administreren.  

 

Wat zijn de rechtsgronden waarop u deze activiteiten uitvoert?  

Deze verwerking is nodig voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf onderhevig is. Deze 

verwerking is ook nodig voor het doeleinde van de legitieme belangen die door het bedrijf worden nagestreefd.  

 

Wat zijn de ‘legitieme belangen’ waar hierboven naar verwezen wordt?  

Het bedrijf vindt dat het een legitiem belang heeft in het voeren van zijn bedrijf en het beheren van de informatie 

over zijn aandeelhouders. Hieronder valt het naleven van wettelijke rapportagevereisten en 

nalevingsverplichtingen voor internationale registraties en overheidsinstellingen.  

 

Met wie deelt u deze persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden intern gedeeld binnen Bodycote op senior niveau. Daarnaast wordt een deel van 

uw persoonsgegevens extern gedeeld met onze bedrijfsregisters (zoals Company House in het Verenigd 

Koninkrijk), juridisch adviseurs, leveranciers van scretariële bedrijfsdiensten, notarissen en als anderszins 

vermeld in deze verklaring.  
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Aandelenregisters  

Welke verwerkingsactiviteiten onderneemt u waarbij mijn persoonsgegevens betrokken zijn?  

We administreren en beheren het aandelenregister van Bodycote en aanvullende aandelenregisters.  

 

Welke categorieën persoonsgegevens worden gebruikt in deze verwerkingsactiviteiten?  

We verwerken uw identiteitsgegevens en contactgegevens en aandeleninformatie.  

 

Wat is de reden voor deze verwerkingsactiviteiten?  

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze relatie met u te beheren en om uw aandelenparticipatie te 

administreren. We doen dit om het aandelenregister effectief te beheren en om te zorgen dat aandeelhouders de 

uitkeringen en rechten ontvangen waarop ze wettelijk recht hebben.  

Daarnaast gebruiken we deze informatie om te reageren op vragen met betrekking tot aandelenparticipatie en/of 

niet geclaimde middelen. Daarnaast analyseren we het aandelenregister voor rapportage- en andere doeleinden, 

inclusief aanwezigheid bij de Algemene Aandeelhoudersvergadering en stemmen.  

 

Wat zijn de rechtsgronden waarop u deze activiteiten uitvoert?  

Deze verwerking is nodig voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf onderhevig is. 

Deze verwerking is ook nodig voor het doeleinde van de legitieme belangen die door het bedrijf worden 

nagestreefd.  

 

Wat zijn de ‘legitieme belangen’ waar hierboven naar verwezen wordt?  

Het bedrijf vindt dat het een legitiem belang heeft in het voeren van zijn bedrijf en het beheren van de informatie 

over zijn aandeelhouders. Hieronder valt het naleven van wettelijke rapportagevereisten en 

nalevingsverplichtingen voor internationale registraties en overheidsinstellingen.  

 

Hoe verzamelt u persoonsgegevens in de mate waarin die niet door mij verstrekt wordt?  

We kunnen persoonsgegevens ontvangen van aandelen-/effectenmakelaars, uw agent of vertegenwoordiger, 

gevolmachtigde/bewaarnemers van aandelen, aandelenplanbeheerders/curators en bedrijven (of hun registrator) 

die het onderwerp zijn van een overname/fusie en van andere bronnen als vermeld in deze verklaring.  

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen via openbaar toegankelijke bronnen.  

 

Met wie deelt u deze persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden intern gedeeld, als vermeld in deze verklaring.  

Daarnaast wordt een deel van uw persoonsgegevens extern gedeeld met het Aandelenregister; Equiniti (zie 

https//privacy.equiniti.com voor meer informatie over het eigen privacybeleid van Equiniti dat van toepassing is op 

de informatie die zij bewaren), met bedrijfsregisters (zoals Company House in het Verenigd Koninkrijk), analisten, 

juridisch adviseurs, auditors, leveranciers van secretariële bedrijfsdiensten, notarissen, 

vermogensopsporingsbedrijven, drukkers en als anderszins vermeld in deze verklaring.  

 

MEER UITLEGGEN OVER DIRECTE MARKETING EN PROFILERING  

In deze paragraaf vindt u meer informatie over  

 hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten  

 hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren  

 wanneer en hoe we profilering en analyses uitvoeren 
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Hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze diensten  

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de diensten van Bodycote waarvan we denken 

dat deze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefonisch of via 

andere communicatiekanalen waarvan we denken dat deze handig zijn. In alle gevallen respecteren we uw 

voorkeuren over hoe u wilt dat wij onze marketingactiviteiten met u communiceren.  

 

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren  

Om privacyrechten te beschermen en om te zorgen dat u controle hebt over hoe we marketingmateriaal aan u 

sturen:  

 ondernemen we stappen om de directe marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en 
sturen we u alleen communicatie waarvan we denken dat deze interessant of relevant voor u kan zijn.  

 kunt u ons op ieder moment vragen te stoppen met het toesturen van directe marketing  

 kunt u de manier veranderen waarop uw browser cookies beheert, die gebruikt kunnen worden om online 
reclames weer te geven.  

 

Wanneer en hoe we profilering en analyses uitvoeren  

www.bodycote.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door 

Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om website-operators te helpen bij het analyseren hoe 

gebruikers hun website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de 

website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen en opslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten 

over website-activiteit voor website-operators en het aanbieden van andere diensten gerelateerd aan website-

activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan externe partijen waar dit wettelijk 

verplicht is, of waar dergelijke derde partijen de informatie verwerken namens Google. Google koppelt uw IP-

adres niet aan andere gegevens die door Google bewaard worden. U kunt u op ieder gewenst moment 

uitschrijven door het Google Analytics-cookie in uw browser te blokkeren.  

 

PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL OVERDRAGEN  

In deze paragraaf vindt u meer informatie over:  

 hoe we als internationaal bedrijf opereren en gegevens internationaal overdragen  

 de regelingen die we getroffen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen als we ze internationaal 
overdragen  

Bodycote werkt op internationale basis. Daarom kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden naar en 

opgeslagen worden in landen buiten de EU, inclusief Noord-Amerika en Azië, die onderhevig zijn aan andere 

standaards voor gegevensbescherming. Bodycote onderneemt de juiste stappen om te zorgen dat de overdracht 

van persoonsgegevens conform toepasbare wetgeving is en zorgvuldig beheerd worden om uw privacyrechten 

en belangen te beschermen en overdrachten worden beperkt naar landen die erkend worden als land dat een 

voldoende niveau aan juridische bescherming biedt of waarvan we weten dat er alternatieve maatregelen 

getroffen zijn om uw privacyrechten te beschermen. Hiertoe:  

 zorgen we dat overdrachten binnen Bodycote gedekt worden door een overeenkomst die is ondertekend door 
leden van Bodycote (een intragroepsovereenkomst) die ieder lid contractueel verplicht te zorgen dat 
persoonsgegevens een voldoende en consistent niveau aan bescherming ontvangen, waar zich ze ook 
binnen Bodycote bevinden  

 waar we uw persoonsgegevens overdragen buiten Bodycote of aan derde partijen die helpen bij het leveren 
van onze diensten, verkrijgen we contractuele beloften van hem om uw persoonsgegevens te beschermen. 
Een aantal van deze garanties zijn erkende raamwerken als het EU - US Privacy Shield voor de bescherming 
van persoonsgegevens die overgedragen worden vanuit de EU naar de Verenigde Staten.  

 waar we verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavende of regelgevende instellingen, overwegen 
we deze verzoeken nauwkeurig voordat persoonsgegevens verstrekt worden.  

 

U hebt het recht contact met ons op te nemen voor meer informatie over de maatregelen die we getroffen hebben 

(inclusief een kopie van de relevante contractuele overeenkomsten) om te zorgen voor de juiste bescherming van 

uw persoonsgegevens als deze overdragen worden zoals hierboven vermeld.   

http://www.bodycote.com/
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HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN EN OPSLAAN  

Beveiliging  

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidsregels en procedures 

geïmplementeerd die ontwikkeld zijn om het risico op onbedoelde vernietiging of verlies, of de onbevoegde 

bekendmaking van of toegang tot dergelijke informatie te verkleinen, passend bij de aard van de betrokken 

informatie. Onder de maatregelen die we treffen kunnen vallen het voorschrijven van geheimhoudingsvereisten 

aan onze medewerkers en serviceleveranciers; het vernietigen of permanent anonimiseren van 

persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Omdat de 

veiligheid van informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te 

communiceren en de beveiliging die u gebruikt voor uw gebruikersnamen en wachtwoorden, moet u de nodige 

maatregelen treffen om deze informatie te beschermen.  

 

Uw persoonsgegevens bewaren  

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld 

zijn, als in deze verklaring uitgelegd. Onder sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens 

gedurende langere perioden bewaren, bijvoorbeeld waar dit is voorgeschreven in juridische, regelgevende, 

belasting- of boekhoudkundige regels.  

Onder specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren zodat 

we een nauwkeurig dossier hebben van uw omgang met ons in het geval van een klacht, of als we redelijkerwijs 

van mening zijn dat er een geschil kan ontstaan betreffende uw persoonsgegevens of zaken met ons.  

 

BESCHIKBARE WETTELIJKE RECHTEN VOOR HET BEHEER VAN UW PRIVACY  

Onderhevig aan bepaalde uitsluitingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we 

ondernemen, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als hieronder vermeld.  

We kunnen u vragen om extra informatie om uw identiteit te bevestigen om veiligheidsredenen, voordat we de 

door u verzochte informatie aan u vrijgeven. We behouden het recht kosten in rekening te brengen waar wettig 

toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek onterecht of buitensporig is.  

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onderhevig aan wettelijke en andere 

toegestane overwegingen, ondernemen we iedere redelijke poging om uw verzoek snel in te willigen of u te 

informeren dat we meer informatie nodig hebben om te voldoen aan het verzoek.  

Het kan zijn dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld als het van invloed is op de 

geheimhoudingsplicht die we jegens anderen hebben, of als we een wettelijk recht hebben het verzoek op andere 

wijze af te handelen.  

 

Recht tot toegang tot persoonsgegevens  

U hebt het recht ons te verzoeken u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en u 

hebt het recht geïnformeerd te worden over; (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doelen, rechtsgrond 

en verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de gegevensbeheerder; en (d) de entiteiten of categorieën 

entiteiten naar wie de persoonsgegevens overgedragen kunnen worden.  

 

Recht tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens  

U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. We kunnen de nauwkeurigheid van 

de persoonsgegevens controleren voordat we deze rectificeren.  

U kunt ons ook verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen, onder beperkte omstandigheden waar:  

 ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn  

 u uw toestemming ingetrokken hebt (waar de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming)  

 na een succesvol recht tot bezwaar (zie recht tot bezwaar)  

 ze onwettig verwerkt zijn  

 we moeten voldoen aan een verplichting waaraan Bodycote onderhevig is.  

We zijn niet verplicht te voldoen aan uw verzoek tot het wissen van persoonsgegevens als de verwerking van uw 

persoonsgegevens noodzakelijk is:  
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 voor naleving van een wettige verplichting 

 voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van juridische processen  
 

Recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens  

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen waar:  

 de nauwkeurigheid is aangevochten, om ons toe te staan de nauwkeurigheid te controleren  

 de verwerking onwettig is, maar u ze niet verwijderd wil zien  

 ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, maar we ze nog nodig hebben voor 
het opstellen, uitvoeren of verdedigen van juridische processen  

 u het recht tot bezwaar hebt uitgeoefend en verificatie van overschrijvende gronden in behandeling is  

We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking:  

 waar we uw toestemming hebben  

 als we juridische claims moeten opstellen, uitoefenen of verdedigen  

 om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te verdedigen  

 

Recht tot overdracht van uw persoonsgegevens  

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerde, veelgebruikte, door 

machines te lezen indeling, of u kunt vragen ze direct te laten overdragen naar een andere gegevensbeheerder, 

maar in ieder geval alleen waar:  

 de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u  

 de verwerking uitgevoerd wordt via geautomatiseerde middelen  
 

Recht tot bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven waarbij wij onze legitieme belangen als 

rechtsgrond hebben, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze 

legitieme belangen. Als u bezwaar aantekent, hebben wij de mogelijkheid aan te tonen dat we dwingende 

legitieme gronden hebben die uw rechten en vrijheden overschrijven.  

 

Recht tot bezwaar tegen hoe we uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing  

U kunt verzoeken dat we de manier veranderen waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. U 

kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet overdragen aan niet-gelieerde derde partijen voor de 

doeleinden van directe marketing en andere doeleinden.  

 

Recht tot verkrijgen van een kopie van gebruikte maatregelen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen bij overdrachten buiten uw rechtsgebied  

U kunt een kopie van of verwijzing naar beveiligingsmaatregelen aanvragen waaronder uw persoonsgegevens 

overgedragen worden buiten de Europese Unie. We kunnen gegevensoverdrachtovereenkomsten redigeren om 

commerciële voorwaarden te beschermen.  

 

Recht tot indienen van een klacht bij uw lokale toezichthouder  

U hebt het recht tot indienen van een klacht bij uw lokale toezichthouder als u zorgen hebt over hoe we uw 

persoonsgegevens verwerken. We vragen u eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel 

u het recht hebt op ieder gewenst moment contact op te nemen met de toezichthouder.  
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CONTACT MET ONS OPNEMEN  

Het eerste contactpunt voor alle problemen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze Group Data 

Protection Officer. U kunt de Group Data Protection Officer op de volgende manieren bereiken:  

 gdpo@bodycote.com  

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire 
SK10 2XF, Verenigd Koninkrijk  

 

Als u vragen, twijfels of klachten hebt over onze naleving van deze verklaring en de 

gegevensbeschermingswetten, of als u uw rechten wilt uitoefenen, dan raden we u aan eerst contact op te nemen 

met onze Group Data Protection Officer of met ons. We onderzoeken klachten en geschillen en proberen deze op 

te lossen en we ondernemen alle redelijke pogingen om uw wens tot het uitoefenen van uw rechten zo spoedig 

mogelijk in te willigen en in ieder geval binnen het tijdsbestek dat wordt voorgeschreven door 

gegevensbeschermingswetten.  

U hebt het recht op ieder moment een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingstoezichthouder (dat 
wil zeggen in uw woonplaats, werkplaats of plaats van vermeende inbreuk). Wij vragen u om eerst te proberen 
met ons problemen op te lossed voordat u contact opneemt met de lokale toezichthouder. 


