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BERICHT AAN PERSONEEL VAN DERDEN 

BETREFFENDE GEGEVENS BINNEN  

CRM-SYSTEMEN 

 

 
Het doel van dit bericht is u ervan bewust te maken hoe wij persoonsgegevens verzamelen, 

gebruiken, delen en beschermen, zoals deze verstrekt worden door EnerSys of zijn filialen 

wereldwijd (samen “EnerSys”, “het bedrijf”, “wij” of “ons” genoemd), door u (“u” of “uw” of 

“derde”) of uw werkgever (“klant/leverancier”) binnen onze klantrelatiebeheersystemen 

(“CRM”). Alle ander met hoofdletter geschreven termen die hierbij gebruikt worden maar niet 

gedefinieerd worden, worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(EU) 2016/679 (“AVG”). De AVG en zijn gegevensbeschermings- en privacybepalingen 

gelden alleen voor burgers of inzittenden van de Europese Unie die zich binnen de Europese 

Unie bevinden. 

 

EnerSys, en het filiaal dat volledig in zijn bezit is, EnerSys Delaware Inc., met zijn kantoren op 2366 

Bernville Road, Reading, PA 19605, VS is de beheerder van uw persoonsgegevens. 

 

1. Verzameling van persoonsgegevens. 

 

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens over dergelijke derde: 

o uw naam; 

o uw zakelijk adres; 

o uw zakelijk(e) telefoonnummer(s); en 

o uw zakelijk(e) e-mailadres(sen). 
 

Wij ontvangen deze persoonsgegevens ofwel direct als informatie die ingevoerd wordt door 

dergelijke derde of als gegevens die verstrekt worden door de klant/leverancier, die: (i) we 

aangesteld hebben om waren of diensten aan ons te leveren; of (ii) die ons aangesteld heeft om 

waren of diensten aan hem te leveren. 

 

2. Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens van derden. 

 

Wij verwerken zulke persoonsgegevens van derden om te voldoen aan onze wettelijke zakelijke 

belangen. Wij hebben uw persoonsgegevens in het bijzonder nodig om ons in staat te stellen om 

onze verplichtingen onder de overeenkomst die we hebben met dergelijke klant/leverancier na te 

komen. 

 

3. Gegevensbehoud. 

 

Wij bewaren zulke persoonsgegevens van derden slechts zolang als wij deze nodig hebben om 

onze verplichtingen onder de overeenkomst die wij hebben met dergelijke klant/leverancier na te 

komen. Als de overeenkomst met dergelijke klant/leverancier beëindigd wordt of afloopt, zullen 

wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. 



Pagina 

2 

 

 

 

 

4. Onthulling van uw persoonsgegevens. 

 

Naargelang van de aard van de overeenkomst die wij hebben met dergelijke klant/leverancier moeten 

wij uw persoonsgegevens misschien doorgeven of onthullen aan: 

o andere bedrijven of filialen van EnerSys; 

o andere serviceproviders die diensten verlenen aan EnerSys; 

o competente openbare instanties waar vereist door de wet; en 

o vakbonden, waar vereist door de wet. 

 
 

5. Internationale gegevensoverdrachten. 

 

Misschien moeten wij zulke persoonsgegevens van derden overdragen aan een locatie buiten de 

Europese Economische Ruimte(“EER”), met inbegrip van landen die niet hetzelfde niveau van 

bescherming hebben met betrekking tot persoonsgegevens als vereist in de EER, bv. de Verenigde 

Staten. Wij hebben gepaste beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te 

beschermen, wanneer deze overgedragen worden, met inbegrip van de uitvoering van 

gegevensoverdrachtovereenkomsten met de ontvangers van de informatie. Wij zorgen er ook voor 

dat overdrachten uit de EER van persoonsgegeven binnen het bereik wettelijk gemaakt zijn onder 

de AVG, inclusief maar niet beperkt tot de bevestiging dat de ontvanger gecertificeerd is onder het 

Privacyschild of dat standaard contractuele clausules uitgevoerd zijn tussen EnerSys en de 

ontvanger. 
 

Neem voor meer informatie over, of een kopie van de toereikende beveiligingsmaatregelen die 

aangenomen zijn door EnerSys voor de internationale overdracht van uw persoonsgegevens 

contact op met EnerSys via legal@enersys.com. Wij zullen elk verzoek behandelen in 

overeenstemming met alle lokale wetten en ons beleid en procedures. 

 

6. Uitvoeren van uw rechten. 

 

U kunt het recht hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, om ze te laten 

corrigeren of wissen, om bezwaar te uiten tegen de verwerking ervan of om de toegang ertoe te 

laten beperken. U kunt ook het recht hebben om een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen in 

een machinaal leesbare vorm, om uw gegevens te laten sturen naar om het even welke andere 

entiteit of u hebt misschien het recht om niet gebonden te zijn aan beslissingen die aanzienlijk 

invloed op u hebben en die uitsluitend genomen zijn door automatische verwerking, met inbegrip 

van profilering. Wij kunnen u om bijkomende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en 

met het oog op de beveiliging, voordat we door u verzochte informatie onthullen. 
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7. Functionaris voor gegevensprivacy 

 

Neem om uw rechten uit te oefenen in verband met uw persoonsgegevens of als u vragen of 

bezorgdheden hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met onze 

Functionaris voor gegevensbescherming en onze juridische afdeling d.m.v. een e-mail naar 

legal@enersys.com of d.m.v. een brief aan 2366 Bernville Road, Reading PA 19605. Wij zullen 

elk verzoek behandelen in overeenstemming met alle lokale wetten en ons beleid en procedures. 

 

8. Contact opnemen met ons. 

 

Als u vindt dat uw bezorgdheden niet voldoende behandeld zijn en dat de verwerking van uw 

persoonsgegevens inbreuk doet op de AVG, neem dan contact op met ons. De in dit bericht 

beschreven processen vullen alle andere remedies en conflictoplossingsprocessen aan die verstrekt 

kunnen zijn door EnerSys of die beschikbaar kunnen zijn volgens de geldende plaatselijke wetten, 

met inbegrip van uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in uw 

land. 

mailto:legal@enersys.com

