Lubrizol’s BELANGRIJKSTE PRIVACY-REGELS
Dataprivacy-wetgeving
beschermt de informatie over
individuen – hun
persoonsgegevens1.
Bij Lubrizol respecteren wij de
privacy-rechten van onze werknemers,
onze klanten, onze leveranciers en
onze zakelijke partners. Wij hechten er
waarde aan om op een professionele,
rechtmatige en ethische manier met
onze persoonsgegevens om te gaan.
Aangezien persoonsgegevens
overal voorkomen, zijn privacyregels
van toepassing op praktisch alle
bedrijfsprocessen binnen Lubrizol. Als
wij de privacyregels niet naleven, lopen
wij het risico om individuen te schaden,
om alle vormen van gegevensverwerking
te moeten stopzetten, om boetes te
krijgen en/of te worden aangeklaagd.
En daarbij brengen wij ook Lubrizol’s
reputatie in gevaar.
Zijn er nog zaken waarover u onzeker
bent in het toepassen van deze
privacyregels, of heeft u nog andere
vragen over data-privacy, neem dan
contact op met het Europese
Data-Privacy-Compliance-Team via
GDPR-EU@lubrizol.com.

NALEVING
Leef de privacywetten na. Handel bij het verwerken van
persoonsgegevens altijd volgens Lubrizol’s Data-privacy-beleid en
de Ethische Code.
BEPERKING VAN HET DOEL
Verwerk persoonsgegevens alleen voor specifieke, gedefinieerde, en
legitieme doeleinden.
DATAMINIMALISATIE
Gebruik bij de verwerking van gegevens niet teveel informatie;
verwerk niet meer persoonsgegevens dan nodig; raadpleeg niet
meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor het
uitvoeren van uw werk.
TIJDSBEPERKING
Bewaar persoonsgegevens nooit langer dan nodig, en zorg er
vervolgens voor dat ze veilig en definitief worden verwijderd.
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Behandel persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en maak
gebruik van gepaste fysieke en elektronische beveiligingsmiddelen.
Bent u op de hoogte van een veiligheidsinbreuk of heeft u een
vermoeden, laat het Lubrizol dan direct weten.
INFORMATIE
Informeer personen in duidelijke en makkelijk te begrijpen bewoordingen
waarom u zijn/haar persoonsgegevens verzamelt, waarvoor u ze nodig
heeft en hoe lang u ze nodig heeft.
CONTRACTUELE BESCHERMING
Bescherm persoonsgegevens door voorafgaand aan hun
openbaarmaking of overdracht aan derde partijen passende contracten
af te sluiten.
RECHTEN VAN INDIVIDUEN
Respecteer de rechten van de individuen wier persoonsgegevens
u raadpleegt, corrigeert, beperkt en/of verwijdert.
RISICO-IDENTIFICATIE
Stel voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens vast welke
risico’s hiermee zijn gemoeid, zoals ook gebruikelijk is bij de invoering

van een nieuw IT-systeem of bedrijfs- of dienstverleningsproces.
Persoonsgegevens worden in brede zin gedefinieerd als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, zoals naam en contactgegevens.
Sommige privé-informatie, zoals ras of etnische afkomst, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid, crimineel gedrag of lidmaatschap van een vakbond, is gevoelige
persoonlijke informatie die onderhevig is aan strengere eisen. Verwerking betekent elke activiteit waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, waaronder het verzamelen, het gebruik,
het zich toegang verschaffen tot, het bekijken en zelfs het verwijderen van deze gegevens.
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