Verizon Privacyverklaring Screening 210316

LEES DIT DOOR
BELANGRIJKSTE AANSPREEKPUNT- BELANGRIJKE ACTIE

Deze Verizon Screening Privacyverklaring beschrijft hoe Verizon Communications Inc.
("Verizon" of "wij") persoonlijke gegevens gebruikt om te beoordelen of uw Onderneming een
betrouwbare verkoper, partner, klant of gebruiker is van de Verizon diensten (gezamenlijk,
"Zakelijke Gebruiker"). Verizon is wettelijk verplicht om operators en eigenaars van uw
onderneming, inclusief de geïdentificeerde contactpersonen, bestuurders, functionarissen en
aandeelhouders met een belang van ten minste 10% (gezamenlijk 'Bedrijfspersoneel') die
zijn gevestigd in de Europese Unie (EU), landen van de Europese Economische Ruimte (EER)
(d.w.z. IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk te
informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken met betrekking tot de
hieronder beschreven activiteiten.
We verwachten en eisen dat u een kopij van deze privacyverklaring van Verizon over
screening verstrekt aan al de personeelsleden van de onderneming die gevestigd zijn in de
betrokken landen en die mogelijk onderworpen worden aan screening door Verizon.

Deze Verizon Screening Privacyverklaring legt uit hoe Verizon persoonlijke gegevens die u of uw
Onderneming verstrekken verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u (1) solliciteert om een
Zakelijke GebruikerZakelijke Gebruiker te worden of (2) zaken wenst te doen met Verizon.
Persoonlijke gegevens over u en uw Onderneming worden rechtstreeks verstrekt via formulieren die
we gebruiken om informatie over u en uw Onderneming te verzamelen ("Formulieren") en ook via
abonnementsdiensten van derden en publieke bronnen. Het verzamelen, het gebruik en de
overdracht van persoonlijke gegevens wordt ook wel verwerking genoemd. Deze verklaring legt ook
uit wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.
1. Persoonlijke gegevens die we gebruiken: Alle gegevens die redelijkerwijs gebruikt kunnen
worden om u te identificeren zijn persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen uw
naam, uw geboortedatum, uw privéadres en/of werkadres, uw telefoonnummers, uw emailadres, een
kopie van uw paspoort en/of rijbewijs, BTW- en/of BSN-nummer, de naam van de onderneming
waarvan u directeur/eigenaar bent, bekende aliassen en bankgegevens bevatten.
2. Controller: Verizon Communications Inc. gevestigd te 1095 Avenue of the Americas, New York, New
York 10036, USA .
3. Emailadres: emeadataprotection@intl.verizon.com .
4. De redenen waarom Verizon uw persoonlijke gegevens verwerkt: Vooraleer Verizon uw
Onderneming als Zakelijke Gebruiker aanvaardt, en gedurende de gehele duur van onze relatie, is Verizon
verplicht

zorgvuldigheidscontroles

uit

te

voeren

bij

bestuurders,

functionarissen,

belangrijke

aandeelhouders en bepaalde werknemers onder de toepasselijke Europese- en Amerikaanse wetgeving,
met inbegrip maar niet beperkt tot wetten gerelateerd aan omkoping, corruptie, witwassen / inkomsten uit
misdrijven, BTW en sancties.
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Deze controles omvatten het controleren van u en uw Onderneming aan de hand van Sanctielijsten, Lijsten
met overheidsinstellingen, EU- en andere Nationale Controlelijsten en Lijsten met Politiek Prominente
Personen ("Due Diligence Verplichtingen").

4.l Indien u een bestuurder, functionaris, belangrijke aandeelhouder of een toekomstig

Zakelijke Gebruiker bent - Due Diligence en Beoordeling Geschiktheid van voorgestelde Zakelijke
Gebruikers: Verizon verwerkt uw persoonlijke gegevens om (1) onze Due Diligence Verplichtingen na te
komen; (2) kredietcontroles uit te voeren; (3) u te identificeren en te authenticeren wanneer u zich op ons
portal aanmeldt en Formulieren invult; (4) de financiële toestand van uw Onderneming te beoordelen; (5) te
beoordelen of u een geschikte Zakelijke Gebruiker bent; en (6) om ondersteuning te verlenen en onze
portals te verbeteren.
4.2 Indien u Verizon's Aanspreekpunt bent in de Onderneming: Verizon zal uw persoonlijke
gegevens verwerken om onze relatie te beheren vooraleer uw Onderneming aanvaard wordt als Zakelijke
Gebruiker, en eveneens tijdens de duur van onze relatie. Raadpleeg a.u.b. de Verizon Privacyverklaring
voor bijkomende details.
4.3 Continue monitoring van persoonlijke gegevens - huidige Zakelijke Gebruiker Due

Diligence: Tijdens de duur van onze relatie zal Verizon de persoonlijke gegevens van uw
Onderneming en Personeel blijven verwerken om onze Due Diligence Verplichtingen na te komen.
5. Rechtsgrondslag voor de verwerking: Verizon heeft een rechtsgrondslag nodig om uw persoonlijke
gegevens te mogen verwerken. In de meeste gevallen is de grondslag één van volgende: (1) er is een
dwingende wettelijke verplichting om te voldoen aan Verizon's Due Diligence Verplichtingen; (2) het
is Verizon toegestaan om de verwerking uit te voeren onder de toepasselijke wetgeving; of (3) er is
een

gerechtvaardigd

zakelijk

belang

om

de

verwerking

uit

te

voeren.

Verizon

voorzorgsmaatregelen genomen om te waarborgen dat uw privacy beschermd wordt en

heeft
te

waarborgen dat onze wettelijke belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele
rechten en vrijheden.
6. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens: Uw persoonlijke gegevens zullen in vele
gevallen buiten de EER verwerkt worden door Verizon of door goedgekeurde externe leveranciers die (1)
Achtergrondcontrolediensten uitvoeren (2) IT Hardware- en Software Diensten; (3) Cloud Diensten; (4)
Reclame & Marketing; (5) Zakelijke Diensten & Menselijk Kapitaalmanagement; en (6) Administratie &
Velddiensten. Verizon heeft voorzorgsmaatregelen genomen conform de toepasbare wetgeving om te
ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op elk tijdstip en in elk land adequaat worden beschermd
volgens de normen die vereist zijn door de toepasselijke EER-wetgeving inzake Gegevensbescherming.
7. Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen: Verizon mag uw persoonlijke gegevens delen met de
andere Verizonleden of ondernemingen, met goedgekeurde externe leveranciers (zoals eerder beschreven), en
zoals uiteengezet in de Verizon Privacyverklaring.
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8. Bewaartermijn Persoonlijke gegevens: Verizon bewaart uw persoonlijke gegevens
gedurende een termijn die ons in staat stelt om (1) te voldoen aan wettelijke bewaarvereisten voor
gegevens; (2) bedrijfsgegevens bij te houden voor analyses en/of auditdoeleinden; (3) bestaande
of potentiële wettelijke klachten in te dienen of te verdedigen; en (4) eventuele klachten met
betrekking tot de diensten te behandelen. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens wanner ze
niet meer nodig zijn door deze doeleinden. Indien enigerlei persoonlijke gegevene om technische
redenen niet volledig verwijderd kunnen worden uit onze systemen, dan zullen we de nodige
maatregelen

treffen

om

elkgebruik

of

verwerking

hiervan

te

verhinderen.

Contacteer

emeadataprotection@intl.verizon.com als u bijkomende informatie wenst met betrekking tot
gegevensbewaring.
9. Recht om bezwaar te maken: In bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen het
gebruik

van

uw

persoonlijke

gegevens

door

ons

te

contacteren

via

deze

link

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
10. Bijkomende rechten: U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt Verizon verzoeken
deze te verwijderen of de verwerking ervan te begrenzen door ons te contacteren via de volgende link:
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. U hhebt ook het recht een klacht te
formuleren

aan

uw

toezichthouder

voor

gegevensbescherming.

Privacyverklaring voor meer informatie met betrekking tot uw rechten.
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Raadpleeg

de

Verizon

