Privacyverklaring voor aannemers in de EU

Internationale en nationale wetten en voorschriften - ook in de Europese Unie ('EU') leggen verscheidene beperkingen op met betrekking tot de verwerking en de
overdracht van persoonsgegevens. In dit document kunt u lezen hoe Verizon uw
persoonsgegevens gebruikt met betrekking tot uw werk voor Verizon.
Met de naam 'Verizon' wordt in dit document zowel de Verizon-onderneming bedoeld
waar u werkt als de bredere Verizon-bedrijfsgroep. De Verizon-onderneming waar u
werkt, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent
dat zij bepaalt welke persoonsgegevens nodig zijn en hoe die gegevens moeten
worden gebruikt.
Het is mogelijk dat Verizon wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens
over u te verzamelen. Wanneer we deze informatie niet kunnen bezorgen, bestaat
het gevaar dat we onze verplichtingen niet of niet tijdig kunnen nakomen.
Het Privacy Team beantwoordt vragen in verband met persoonsgegevens en privacy
voor Verizon in Europa en is bereikbaar op EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
Aarzel niet om contact met het team op te nemen als u vragen hebt over
persoonsgegevens - bv. of de informatie die we vragen van u, wettelijk verplicht is en
wat de gevolgen zijn als die informatie niet wordt gegeven.
Hieronder vindt u de antwoorden op enkele essentiële vragen waaraan u misschien
denkt in verband met de manier waarop Verizon uw persoonsgegevens tijdens uw
arbeidscontract zal gebruiken.
1. Welke informatie vragen we rechtstreeks aan u?
Persoonsgegevens omvatten uw adres en contactgegevens, uw rijksregister- of een
vergelijkbaar
identificatienummer,
uw
burgerlijke
staat,
uw
opleiding,
medische/gezondheidsinformatie, geschiedenis bij Verizon, specialiteiten, loon en
andere voordelen. Verizon beschikt ook over het IP-adres en andere unieke
identifiers van de computer, de tablet, de smartphone en de andere toestellen die u
van haar ter beschikking hebt gekregen.
2. Welke informatie verzamelen we bij andere bronnen?
Het is mogelijk dat we ook nog persoonsgegevens over u opvragen bij andere
bronnen, zoals:
• informatie uit achtergrondonderzoeken bij 'employment screening'-kantoren of
uit openbaar toegankelijke registers (zolang dit wettelijk toegelaten is);
• openbaar gemaakte professionele profielen op websites of sociale media (bv.
LinkedIn);
• informatie over uw prestaties of gedrag van werknemers of andere
aannemers, klanten of leveranciers die met u samenwerken en die feedback
over u kunnen geven.
3. Waarom houden we uw persoonsgegevens bij?
Verizon moet voor de volgende doeleinden persoonsgegevens verwerken:

• taken met betrekking tot personeelsadministratie uitvoeren, zoals aanwerven,
rapporteren, beheren en opleiden;
• op uw vragen en aanvragen reageren;
• onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van u nakomen (bv. verplichtingen
op het vlak van gezondheid en veiligheid);
• onderzoeken uitvoeren en disciplinaire kwesties of klachten oplossen;
• verscheidene rapporterings- of bekendmakingsverplichtingen nakomen in het
kader van de toepasselijke wetten en voorschriften (bv. met betrekking tot
gezondheids- en veiligheidsgegevens);
• de activiteiten van Verizon uitvoeren, relaties met klanten beheren en de
netwerken, activiteiten, activa en gebouwen en terreinen van Verizon en zijn
klanten beveiligen.
4. Wat is de wettelijke basis voor het verzamelen en het gebruiken van uw
persoonsgegevens?
Verizon moet op een wettelijke basis steunen om persoonsgegevens te verwerken.
In de meeste gevallen is die wettelijke basis een van de volgende verplichtingen:
• onze contractuele verplichtingen nakomen met betrekking tot uw aanwerving
door Verizon;
• onze wettelijke verplichtingen nakomen, bv. gegevens bijhouden van
arbeidsongevallen;
• onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van u nakomen, bv. verplichtingen
met betrekking tot gezondheid en veiligheid;
• onze legitieme belangen verdedigen, bv. ons personeel op een doeltreffende
manier managen en Verizon beschermen tegen strafbare feiten zoals diefstal
en andere risico's. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om onze
legitieme belangen te verdedigen, treffen we efficiënte veiligheidsmaatregelen
om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en om een evenwicht te
bereiken tussen de behoeften van Verizon en uw belangen of fundamentele
rechten en vrijheden;
• om uw essentiële belangen of die van iemand anders te beschermen, bv.
door gezondheidsinformatie die Verizon in haar bezit heeft, in een medische
noodsituatie aan een dokter te bezorgen.
Soms zal Verizon uw toestemming vragen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. We zullen dat duidelijk maken wanneer dit het geval is en u zult
uw toestemming op elk moment kunnen intrekken. We zullen u ook duidelijk maken
wat er zal gebeuren als u uw toestemming niet verleent wanneer we die vragen.
Meer informatie over de toestemmingen die Verizon verzamelt, kunt u opvragen bij
EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
5. Hoe lang zal Verizon mijn persoonsgegevens bijhouden?
Verizon zal persoonsgegevens tijdens en na uw opdracht alleen zo lang bijhouden
als nodig is om het doel te bereiken waarvoor die informatie werd verzameld. U kunt
op VZWeb de gedetailleerde Records Retention Statement van Verizon en het
bijbehorende Retention Schedule raadplegen. U vindt daar meer informatie over
onze verbintenissen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Verizon behoudt zich het recht voor om uw gebruik van elektronische communicatie
(zoals mail en instant messaging) te monitoren, zoals dit wordt uiteengezet in zijn
beleid in verband met elektronische communicatie en informatie - zowel tijdens als
na afloop van uw opdracht.
Aangezien elektronische communicatie wordt
beschouwd als eigendom van de onderneming, mag Verizon zich op elk moment en
zonder voorafgaand bericht in overeenstemming met de toepasselijke wetten
toegang verschaffen tot elektronische communicatie - ook na afloop van uw
opdracht. Misschien is het daarom beter om vóór uw vertrek eventuele privé
correspondentie en informatie uit die elektronische communicatiemiddelen te wissen.

6. Wie heeft nog toegang tot mijn persoonsgegevens?
• Verizon is een wereldwijd actieve marktspeler die uit meerdere
ondernemingen bestaat die internationaal actief zijn en waarvan het
hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd. De onderneming van de
Verizon-groep waaraan u bent toegewezen, deelt uw persoonsgegevens met
andere ondernemingen in de groep en hun personeel in en buiten de EU als
dat nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring worden uitgelegd. Die
ondernemingen van de Verizon-groep zijn wettelijk verplicht om ervoor te
zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met
de normen in de EU, zoals hieronder wordt uitgelegd in Rubriek 8 'Hoe
worden mijn persoonsgegevens beschermd?'.
• Het is ook mogelijk dat Verizon een deel van de persoonsgegevens
beschikbaar moet stellen aan een wetshandhavingsinstantie, een rechtbank,
een regulator, een overheidsinstantie, een auditeur of een andere derde. Het
is mogelijk dat we persoonsgegevens met die partijen delen wanneer dat
nodig is om wettelijke verplichtingen of voorschriften na te komen of om een
andere manier onze eigen rechten of de rechten van een derde te
beschermen.
• Het is ook mogelijk dat Verizon uw professionele contactgegevens aan
klanten van Verizon bezorgt wanneer die informatie om commerciële redenen
nodig is.
• Verizon doet een beroep op leveranciers om bepaalde diensten te verlenen bv. om IT-support te verlenen of om de veiligheid van onze gebouwen,
terreinen en systemen te garanderen. In die gevallen bezorgt Verizon die
leveranciers persoonsgegevens, zodat ze de gevraagde diensten kunnen
verlenen. We zorgen ervoor dat de leveranciers zich ertoe verbinden om de
persoonsgegevens te beschermen (zie hieronder 'Hoe worden mijn
persoonsgegevens beschermd?').
• Het is mogelijk dat we persoonsgegevens delen met een derde die alle of
vrijwel alle activa en activiteiten van de onderneming van de Verizon-groep
waaraan u werd toegewezen, overneemt of naar wie we die activa en
activiteiten overdragen. In het geval van zo'n verkoop of overdracht zullen we
alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de entiteit
waarnaar we uw persoonsgegevens overbrengen, die gegevens gebruikt op
een manier die aansluit op deze privacyverklaring.
• U kunt bij het Privacy Team een lijst opvragen van de derden of categorieën
van derden die persoonsgegevens van de werknemers van Verizon
verwerken.

7. Waar bevinden mijn gegevens zich?
• Verizon verwerkt en bewaart persoonsgegevens in gecentraliseerde
databases met gecontroleerde toegang in de Verenigde Staten en India en in
het land of de regio waar u werkt. De elektronische databases worden alleen
gecontroleerd
door
speciaal
bevoegde
administratieve
humanresourcesmedewerkers en zijn alleen toegankelijk door bevoegde
gebruikers.
• Verizon plaatst bepaalde informatie zoals namen, afbeeldingen en
bedrijfscontactnummers in interne directories van Verizon, zoals
https://vzweb2.verizon.com/user. Deze informatie is toegankelijk voor alle
personeelsleden van Verizon.
• Externe ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich in de EU, in de
Verenigde Staten of elders bevinden. Die ontvangers kunnen zich bevinden in
landen die een minder verreikende wettelijke bescherming bieden voor
persoonsgegevens dan EU-lidstaten. In zulke gevallen worden uw
persoonsgegevens wettelijk beschermd op de manier die wordt beschreven in
de rubriek hieronder 'Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?'
• Sommige persoonsgegevens, zoals uw naam en de locatie van uw kantoor,
worden standaard opgenomen in elektronische communicatie die u verzendt
en ontvangt op de systemen en de apparatuur van Verizon en zullen door
Verizon worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de
voorwaarden van deze verklaring, de instructies van het bedrijfsbeleid en de
gedragscode van Verizon.
8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?
Verizon verbindt er zich toe om de veiligheid van gegevens, inclusief
persoonsgegevens, in stand te houden en hanteert een uitgebreid bedrijfsbeleid met
betrekking tot de veiligheid van informatie. Verizon beschermt persoonsgegevens,
ongeacht of die gegevens in de EU worden bewaard of naar andere ondernemingen
van Verizon of derden worden overgedragen.
Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen:
• tussen ondernemingen van de Verizon-groep, worden ze door de
bindende
bedrijfsregels
voor
verwerkingsverantwoordelijken
beschermd;
• aan een leverancier, zullen we erop toezien dat die leverancier zich
ertoe verbindt om persoonsgegevens in overeenstemming met
geschikte algemene voorwaarden in het contract te beschermen zoals
wettelijk wordt vereist in de commerciële relatie tussen Verizon en de
leverancier;
• aan een onderneming in de context van een overname of verkoop van
een onderneming, zullen we ervoor zorgen dat de bescherming van
persoonsgegevens als een van de voorwaarden in de overeenkomst
wordt opgenomen;
• aan een onderneming buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat de
overdracht op een gepaste manier wordt beschermd door een erkend
mechanisme zoals de modelcontractbepalingen van de EU (die door
het Besluit van de Europese Commissie 2010/87/EU werden

goedgekeurd) of door geschikte bindende bedrijfsregels, waarover u
meer
informatie
kunt
opvragen
bij
het
Privacy
Team
op EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
9. Verzamelt Verizon persoonsgegevens van andere mensen?
Behalve de informatie over uzelf is het mogelijk dat u Verizon informatie bezorgt over
uw personen ten laste, verwanten en vrienden voor gebruik in een noodgeval. U
moet die mensen op de hoogte brengen van het feit dat u hun gegevens aan Verizon
hebt bezorgd en dat Verizon hun gegevens bewaart en gebruikt voor de doeleinden
waarvoor u ze hebt bezorgd en op de manier die in deze verklaring wordt
uiteengezet. Misschien wilt u dit verklaring ook aan hen bezorgen.
10. Wat zijn mijn rechten?
• U hebt het recht om de persoonsgegevens die Verizon over u bijhoudt, te
laten bijwerken en corrigeren. We adviseren u om al uw persoonsgegevens
up-to-date te houden door in te loggen op AboutYou.
• In
bepaalde
beperkte
omstandigheden
die
uw
humanresourcesverantwoordelijke of het Privacy Team kunnen uitleggen,
kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Verizon of vragen dat de verwerking door Verizon wordt beperkt of dat
de persoonsgegevens worden gewist.
• U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Verizon over u bijhoudt.
U kunt dit recht laten gelden door contact op te nemen met uw
humanresourcesverantwoordelijke
of
het
Privacy
Team
op
EMEAdataprotection@intl.verizon.com.
• Als u een formele klacht of bezwaar hebt met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens door Verizon, kunt u daarvoor contact opnemen
met de bevoegde instantie in het EU-land waar u gevestigd bent.
• U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de instantie die toezicht houdt
op de bescherming van gegevens in de EU-lidstaat waar u woont, de EUlidstaat waar u werkt of een andere EU-lidstaat waar volgens u een inbreuk
op de wetgeving betreffende de Europese bescherming van
persoonsgegevens werd gepleegd.
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