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LEES DIT S.V.P. 

BELANGRIJKSTE AANSPREEKPUNT - BELANGRIJKE ACTIE 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we beoordelen of uw bedrijf en/of werkgever ("Bedrijf") een geschikte 
partner is voor Verizon. Zoals beschreven in de volgende AVG-privacyverklaring, zijn we wettelijk verplicht om mensen die 
verbonden zijn met de entiteit die het Bedrijf bezit/exploiteert en die zijn gevestigd in de Europese Unie en EER-landen 
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland, op de hoogte te stellen hoe we hun persoonsgegevens gebruiken 
voor de activiteiten die zijn beschreven in de onderstaande verklaring, waaronder: 

 Bestuur & functionarissen 

 Aandeelhouders die in het bezit zijn van een participatie in het bedrijf van 10% of groter 

 Onze aanspreekpunten binnen het Bedrijf of andere betrokken werknemers van het Bedrijf 

(gezamenlijk "Partnerpersoneel") 

We verwachten en eisen van u dat u een kopie van deze AVG-privacyverklaring verstrekt aan alle in de EU/EER gevestigd 
partnerpersoneel dat door ons wordt gescreend.  
 

 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Verizon Communications Inc. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt 
en openbaar maakt wanneer u of uw bedrijf (1) een aanvraag indient om een Verizon business partner of Klant 
te worden en (2) zaken doet met Verizon als zakenpartner ("Partner") en u ons rechtstreeks persoonsgegevens 
doet toekomen via de formulieren die wij gebruiken om gegevens te verzamelen over u en uw bedrijf 
("Formulieren") of wanneer wij gegevens over u verzamelen via abonnementsdiensten van externe partijen en 
open bronnen. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wordt soms aangeduid 
als verwerking. In deze verklaring worden ook uw rechten met betrekking tot deze gegevens verklaard. 

1. Persoonsgegevens die wij gebruiken: Alle gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u te 
identificeren zijn persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen zijn uw naam, geboortedatum, 
thuis- en/of werkadressen, telefoonnummers, emailadressen, kopie paspoort en/of rijbewijs, BTW- en/of 
Burgerservicenummer, naam van het bedrijf waarvan u bestuurder/eigenaar bent, bekende aliassen en 
bankrekeninggegevens. 

2. De gegevensbeheerder: Verizon Communications Inc. gevestigd te 1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA. 

3. Contact-email:  emeadataprotection@intl.verizon.com. 

4. Verizon's-motivering voor het verwerken van uw persoonsgegevens: 

Voorafgaand aan het accepteren van uw bedrijf als partner en gedurende de gehele duur van onze relatie 
met de Partner, zijn we verplicht nauwkeurig onderzoek te verrichten naar directeuren, functionarissen, 
belangrijke aandeelhouders en bepaalde werknemers onder de toepasselijke Europese- en Amerikaanse 
wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot anti-omkopings- en corruptiewetten, anti-witwaswetten / 
wetten inzake opbrengsten van misdaad, belasting-toegevoegde-waardewetten en sanctiewetten. Deze 
controles omvatten u controleren aan de hand van Sanctielijsten, Staatseigendomlijsten, EU- en andere 
Nationale zwarte lijsten en lijsten met Politiek Prominente Personen ("Zorgvuldigheidsverplichtingen"): 

4.1 Als u een directeur, leidinggevende of belangrijke aandeelhouder bent van een voorgestelde 
Partner - Nauwkeurig Onderzoek en de Geschiktheidsbeoordeling van de voorgestelde Partners: Wij 
verwerken uw persoonsgegevens om (1) te voldoen aan onze Zorgvuldigheidsverplichtingen; (2) 
kredietcontroles uit te voeren; (3) u te identificeren en te authenticeren wanneer u onze portal opent 
en Formulieren invult; (4) de financiële positie van uw bedrijf te bekijken; en (5) te overwegen of u 
een geschikte Partner bent; en (6) ondersteuning te bieden en onze portals te verbeteren. 

4.2 Doorlopende monitoring van persoonlijke gegevens - huidige Partner Nauwkeurig Onderzoek: 
Tijdens onze relatie met een partner blijven we steeds uw persoonsgegevens verwerken om aan onze 
Zorgvuldigheidsverplichtingen te voldoen.  

4.3 Als u Verizon’s aanspreekpunt bij de partnerorganisatie bent: We verwerken uw persoonsgegevens 
om onze relatie te beheren alvorens we uw bedrijf als Partner accepteren en gedurende de duur van 
onze relatie 

Raadpleeg het Verizon Privacybeleid voor meer informatie. 
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5. Rechtsgrondslag voor verwerking Wij moeten een rechtsgrondslag voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens hebben. In de meeste gevallen is de rechtsgrondslag één van de volgende: (1) waar we 
een dwingende wettelijke verplichting hebben om te voldoen aan onze Zorgvuldigheidsverplichtingen; (2) 
wanneer we de verwerking mogen uitvoeren onder de toepasselijke wetgeving; of (3) wanneer we een 
rechtmatig zakelijk belang hebben om de verwerking uit te voeren. We hebben beveiligingsmaatregelen 
getroffen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en om ervoor te zorgen dat onze 
rechtmatige belangen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet opheffen. 

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden in veel gevallen 
buiten de EER verwerkt door Verizon of de goedgekeurde externe leveranciers die actief zijn in (1) 
Dienstverlening voor Achtergrondonderzoek; (2) IT-hardware- en Softwaredienstverlening; (3) 
Clouddienstverlening; (4) Reclame & Marketing; (5) Zakelijke Dienstverlening & Menselijk Kapitaalbeheer; 
en (6) Administratie & Velddienstverlening.  Verizon beschikt over beveiliging in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde en op alle locaties 
voldoende worden beschermd volgens de normen die zijn vereist door de toepasselijke EER-
gegevensbeschermingswetten.  

7. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens delen: We kunnen uw persoonsgegevens delen met de Verizon-
familie van bedrijven, met onze goedgekeurde externe leveranciers (zoals hierboven beschreven) en zoals 
uiteengezet in het Verizon-privacybeleid. 

8. Persoonsgegevensbewaartermijn: We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in 
staat stelt om (1) te voldoen aan wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens; (2) 
bedrijfsgegevens bij te houden voor analyse- en/of auditdoeleinden; (3) bestaande of potentiële 
rechtsvorderingen te verdedigen of in te stellen; en (4) klachten te behandelen met betrekking tot de 
dienstverlening. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze 
doeleinden. Als er persoonsgegevens zijn die we om technische redenen niet volledig uit onze systemen 
kunnen verwijderen, dan nemen we passende maatregelen om verdere verwerking of gebruik van die 
gegevens te voorkomen. Neem contact op met emeadataprotection@intl.verizon.com indien u 
aanvullende informatie over gegevensbewaring wenst. 

9. Het recht om bezwaar te maken. In bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen het gebruik 
van Verizon van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via de volgende link 
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. 

10. Aanvullende rechten.  U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of Verizon verzoeken uw 
persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken door contact met ons op te nemen via de 
volgende link https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. U hebt ook het recht om een 
klacht in te dienen bij uw toezichthouder voor gegevensbescherming.  Lees voor meer informatie over uw 
rechten het Verizon Privacybeleid.  


