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PRIVACYBELEID VAN DE ONDERNEMING

INLEIDING
Dit privacybeleid van de onderneming (dit “Beleid”) bepaalt hoe Bray International, Inc. en zijn filialen de verwerking van
elektronische gegevens van persoonlijke aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie
van werknemers (zowel huidige als vroegere), mogelijke werknemers en aannemers, klanten, leveranciers en andere verkopers
beschouwen. . Hoewel dit beleid voorschriften bepaalt voor de invoering met betrekking tot privacy en de plicht van de
gegevensbescherming, is dit beleid ook bestemd als een verklaring van principes en richtlijnen die de onderneming zal
vervullen, wat de onderneming ook van zijn werkgevers en zijn personeel verwacht. Dit beleid is ontworpen en van toepassing
op Bray International, Inc. en al zijn filialen (tezamen “de onderneming”, “wij”, “ons” of “Bray ondernemingen”, en individueel
een “Bray onderneming genoemd”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot het importeren van informatie van andere Bray
ondernemingen of jurisdicties wiens privacyrechten vervuld moeten worden. Wij kunnen dit beleid aanpassen of wijzigen
om ook in andere contexten gebruikt te worden. Dit beleid moet echter opgevat worden om de van toepassing zijnde
wetgeving te vervullen, en indien van toepassing zijnde wetten in tegenspraak mochten zijn met de betreffende condities
en voorwaarden, zijn de normen van dergelijke toepasbare wet van toepassing (en de condities en voorwaarden moeten als
gewijzigd beschouwd worden voor de van toepassing zijnde jurisdictie/omstandigheid).
De basispremisse van dit beleid bestaat erin te verzekeren dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze verzameld, gebruikt,
beschermd, onthuld en verwijderd worden. De onderneming gelooft dat deze premisse verwezenlijkt kan worden op een
manier die in overeenstemming is met onze commerciële visie en vereisten. Bijgevolg beschrijft dit beleid de voorschriften en
richtlijnen voor de bescherming van onze premisse in de context van onze handelsactiviteiten.
Samen met de invoering van dit beleid, heeft de onderneming een kantoor ingericht wiens plichten het beheer van ons
privacybeleid, voorschriften, management en handhaving bevatten. De taak van dit kantoor, ons kantoor voor de
privacybescherming, bestaat in de effectieve communicatie van dit beleid en andere of resulterende voorschriften en
richtlijnen met betrekking tot het beleid en de voorschriften inzake de privacybescherming in de onderneming (inclusief onder
de werknemers van de ondernemingen van Bray). Verder is de functionaris voor de gegevensprivacy verplicht om dit beleid
om ze zetten, het consistente beheer van de voorschriften en richtlijnen in de Bray ondernemingen in stand te houden, en het
relevante personeel op te leiden (dat persoonsgegevens verzamelt of toegankelijk maakt of op andere wijze tools of systemen
ontwikkelt die gebruikt worden voor de verwerking van persoonsgegevens).
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1. OMVANG
Persoonsgegevens zijn informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een
identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, geïdentificeerd kan worden door een identificatienummer
of een of meerdere factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische,
culturele of sociale identiteit. Het concept van “verwerking” van persoonsgegevens betekent het verzamelen, gebruiken,
beschermen, inhouden, onthullen of beschikken van persoonsgegevens, zowel individueel als collectief.
Wij zijn een globale onderneming en daarom verwerken en versturen wij elke dag persoonsgegevens voor normale zakelijke
doeleinden. Dergelijke activiteiten worden uitgevoerd voor human resource redenen van de onderneming, met inbegrip van
(maar niet beperkt tot) personeelsplanning, rekrutering, inwerking, beheersperformance, leren en ontwikkeling, verstrekken
van vergoedingen en voordelen, en de salarisadministratie. Wij verwerken ook informatie betreffende onze relaties met
klanten, leveranciers en andere verkopers omwille van talrijke redenen. Dit kan betrekking hebben op het in stand houden
van dergelijke relaties, de analyse van commerciële behoeften en tevredenheid, en het beheer van contractuele plichten. Wij
kunnen ook persoonsgegevens verwerken en overdragen voor het vervullen van rapporterings- en andere plichten en om
communicatie en andere wettelijke processen mogelijk te maken.
De onderneming zal dit beleid en de betreffende voorschriften en richtlijnen volgen tijdens de verwerking en de overdracht
van persoonsgegevens. Dit is ook het geval wanneer een onderneming van Bray persoonsgegevens verwerkt verkregen van
een of meerdere andere Bray ondernemingen.
Gemakshalve en om reactief te zijn met betrekking tot de vervulling van dit beleid en wettelijke plichten met betrekking tot
toegang en beroep, hebben wij zowel een algemeen als een specifiek filiaal voor de Europese Unie als bevoegde instantie
vastgelegd. In de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (“Europa”), treedt Bray Controls Europe B.V., a Nederlandse
besloten vennootschap, op als het filiaal met gedelegeerde verantwoordelijkheid op het gebied van de gegevensbescherming,
verantwoordelijk voor de noodzakelijke acties om vervulling van dit beleid door de Bray ondernemingen te verzekeren. In alle
andere jurisdicties waar onze diensten nodig zijn, vervult Bray International, Inc. deze functies.

2. TRANSPARANTIE EN MEDEDELINGEN
Wij delen aan individuen mee waarom en hoe wij hun persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Deze mededelingen bevatten transparante en duidelijke informatie over het gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van de doelen waarvoor
persoonsgegevens worden verwerkt. In overeenstemming met van toepassing zijnde wettelijke vereisten, zullen mededelingen ook andere informatie bevatten om te verzekeren dat de verwerking op faire wijze plaatsvindt--bijvoorbeeld de identiteit van de Bray onderneming die voorstelt om de persoonsgegevens te gebruiken, andere ontvangers van deze gegevens,
en de rechten en praktische middelen voor deze individuelen om ons te contacteren of hun rechten uit te oefenen. Indien we
geen mededeling geven op het ogenblik van verzameling, dan zullen we dit zo snel mogelijk daarna doen, behalve indien er
hiervoor sprake is van een uitzondering volgens de toepasbare wet.

3. EERLIJKHEID EN BEPERKING VAN HET DOEL
Persoonsgegevens worden verwerkt op een eerlijke en wettelijke wijze. Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke
en legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die niet compatibel is met deze doeleinden. In
bepaalde gevallen kan een bijkomende instemming van individuen nodig zijn. De onderneming verwerkt persoonsgegevens
voor legitieme zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld het management en het beheer van human resources, klanten, consumenten,
verkopers en leveranciers of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

4. KWALITEIT EN EVENREDIGHEID VAN DE GEGEVENS
De onderneming verwerkt persoonsgegevens volgens de volgende richtlijnen:
4.1:

Alleen relevante gegevens — niet meer dan nodig is voor het doel — worden verzameld en gebruikt.

4.2: Alleen actuele, complete en exacte gegevens worden bewaard.
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4.3: Gegevens worden alleen verwerkt of bewaard in een identificeerbaar formaat zolang dit nodig is om het doel van
de verzameling te verwezenlijken.

5. INDIVIDUELE TOEGANGSRECHTEN
De onderneming respecteert en vervult de toegangsrechten van iedereen voor zijn of haar persoonsgegevens. Wij zullen elke
persoon bevestigen of zijn of haar persoonsgegevens door de onderneming verwerkt worden; is dit het geval, dan worden de
doeleinden waarvoor dergelijke persoonsgegevens verwerkt worden, de categorieën van dergelijke verzamelde en gebruikte
persoonsgegevens, de aard of categorieën van ontvangers voor wie de persoonsgegevens bestemd zijn, meegedeeld. Wij
verwachten een duidelijke en doelgerichte communicatie over de verwerkte persoonsgegevens en de basis voor dergelijke
verwerking. Een particulier kan de correctie van niet exacte persoonsgegevens eisen en, in overeenstemming met wettelijke
vereisten, verkrijgen dat dergelijke persoonsgegevens door de onderneming gewist of geblokkeerd worden. Particulieren
kunnen dergelijke rechten zonder beperking, in redelijke intervallen en zonder te grote vertraging of kosten uitoefenen, in
overeenstemming met de informatie verstrekt in deel 14 van dit beleid.

6. VERVULLING VAN PLAATSELIJKE WETTEN
De onderneming zal alleen persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten over
persoonsgegevens. Dit bevat wetten die betrekking kunnen hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Indien dergelijke
toepasbare wet een grotere bescherming van persoonsgegevens vereist in vergelijking met de inhoud van dit beleid, dan moet
de onderneming de vereisten van dergelijke wet naleven.
Behalve wanneer anders aangegeven door de van toepassing zijnde wet of wanneer er sprake is van een uitgebreide wettelijke
basis, zal de onderneming persoonsgegevens verwerken die raciale of ethische afkomst, politieke opinies, religieuze of
filosofische ideeën, lidmaatschap van syndicaten, gezondheid en seksualiteit alleen verwerken mits de uitdrukkelijke instemming
van de persoon in kwestie (deze gegevens zijn ook bekend als ”gevoelige” of “speciale” persoonsgegevens).

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wanneer we beslissen om persoonsgegevens te verwerken volgens een geautomatiseerde besluitvormingsfunctie, zal
de onderneming passende maatregelen nemen om de legitieme belangen van individuen met betrekking tot dergelijke
persoonsgegevens te beschermen. Wij streven ernaar om informatie over de logica te verstrekken die wordt toegepast bij
deze besluitvorming en bij het nemen van dergelijke maatregelen.

8. DIRECTE MARKETING
Wij bieden de gelegenheid en het recht voor individuen (zonder kosten voor hen) om geen gebruik te maken van onze
marketingmaatregelen indien hiervoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is. Volgens ons kan dit makkelijk gedaan
worden door de volgende instructies en links die wij verstrekken in verbinding met dergelijke marketingmaatregelen. Een
individu kan dit recht echter ook uitoefenen door contact op te nemen met ons kantoor voor de gegevensprivacy op privacy@
bray.com.

9. VEILIGHEID, VERTROUWELIJKHEID EN GEBRUIK VAN DERDEN
De onderneming neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen
incidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, niet toegelaten onthulling of toegang, in het bijzonder wanneer
persoonsgegevens via een netwerk worden overgedragen, en in geval van andere onrechtmatige wijzen van overdracht. Wij
onderhouden een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma dat gericht is op de met de verwerking verbonden risico’s. Op
basis van de beste praktijken herzien we het programma en brengen wij eventueel noodzakelijke aanpassingen aan om risico’s
tijdens het gebruik te beperken en om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren. We zullen eveneens verhoogde
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veiligheidsmaatregelen nemen wanneer gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.
Wij onderzoeken de beveiliging van derden om te verzekeren dat derden, aan wie wij persoonsgegevens ter beschikking stellen,
een passende bescherming bieden. Wanneer de onderneming gebruikt maakt van derden die toegang tot persoonsgegevens
kunnen krijgen, sluiten wij contractuele afspraken met hen af om te verzekeren dat ze voldoende technische en organisatorische
maatregelen bieden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen. Wij eisen ook dat

de derden alleen volgens onze instructies te werk gaan.

Wanneer een van de Bray ondernemingen persoonsgegevens verwerkt in naam van een andere geassocieerde onderneming,
moeten dit beleid en de betreffende voorschriften en richtlijnen worden nageleefd, en mag alleen gehandeld worden
volgens de instructies van de Bray onderneming in wiens naam de verwerking plaatsvindt. Wij beschikken over processen
om te verzekeren dat vóór de overdracht van persoonsgegevens naar een andere Bray onderneming, de ontvangende Bray
onderneming door dit beleid en de betreffende voorschriften en richtlijnen gebonden is en de van toepassing zijnde wetten
voor de gegevensbescherming respecteert.
In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens in naam van onze klanten als een dienstverlening (in een hoedanigheid
van gegevensverwerker). Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens alleen volgens de instructies van onze klant
en we zullen de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij gebruiken beveiligingsprocedures om uw informatie te
beschermen en wij zullen de persoonsgegevens alleen onthullen of overdragen na de betreffende instructie door de klant of
om de gevraagde dienst te verlenen. Behalve indien anders geïnstrueerd door de klant, behandelen wij de persoonsgegevens
die wij in naam van onze klanten verwerken analoog met ons engagement inzake de onthulling en de overdracht, zoals in dit
beleid beschreven.

10. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHTEN
De onderneming beheert een inventaris van verwerkingsystemen, opslaglocaties, derden serviceproviders en datastromen.
Wij verzekeren dat deze informatie up-to-date is om eventuele veranderingen aan de verwerkingsactiviteiten weer te geven.
Wij passen ook processen toe om te verzekeren dat de overgedragen persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid
verwerkt worden, ongeacht hun locatie.
Verder, wanneer we toch eens gebruik maken van externe derden, passen we procedures toe om de bescherming van
persoonsgegevens en de naleving van de toepasbare wetten voor de overgedragen persoonsgegevens te verzekeren. Indien
persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die zich buiten de jurisdictie bevinden, zullen we maatregelen nemen
om te verzekeren dat de overgedragen persoonsgegevens op passende wijze beschermd worden in overeenstemming met de
van toepassing zijnde voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door contractuele clausules.

11. TOEZICHT OP VERVULLING DOOR AUDITS
Naast het werk van ons kantoor voor de gegevensprivacy, passen we processen toe met de interne auditafdeling van de
onderneming om onze vervulling van dit beleid regelmatig te controleren. Auditresultaten worden aan ons management
en aan het kantoor voor de gegevensprivacy gerapporteerd en bevatten de opvolging van actieplannen om te verzekeren
dat correctieve maatregelen genomen worden. Auditresultaten zullen op verzoek aan de bevoegde instanties voor de
gegevensbescherming worden verstrekt.

12. SAMENWERKING MET INSTANTIES VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
Wij zullen samenwerken met de relevante instanties voor de gegevensbescherming en wij zullen gevolg geven aan verzoeken
en vragen over vervulling van de toepasbare wetten en dit beleid. Wanneer persoonsgegevens tussen Bray ondernemingen
worden overgedragen, zullen de importerende en exporterende afdelingen samenwerken betreffende verzoeken en audits van
de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon van de exporterende afdeling. De onderneming zal ook rekening
houden met het advies van instanties voor gegevensbescherming met competente jurisdictie ter zake of voor privacywetten
die invloed op dit beleid kunnen hebben. Verder zal de onderneming gevolg geven aan elk formeel besluit over de toepassing
en de interpretatie van dit beleid door een instantie voor de gegevensverwerking dat bindend is en waartegen geen beroep
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mogelijk is.

13. CONFLICTEN MET NATIONALE WETGEVING
Heeft de onderneming reden om aan te nemen dat er sprake is van een conflict tussen nationale wetgeving en dit beleid, waardoor
dit beleid meer dan waarschijnlijk niet vervuld kan worden, zullen wij de functionaris voor de gegevensbescherming of onze
lokale contactpersoon voor de gegevensbescherming onmiddellijk contacteren, behalve wanneer lokale wetten dit verbieden.
De functionaris voor de gegevensbescherming of onze plaatselijke contactpersoon voor de gegevensbescherming moeten
beslissen welke actie ondernomen wordt en zullen in geval van twijfel de bevoegde instanties voor de gegevensbescherming
raadplegen.

14. KLACHTEN EN VRAGEN
Iedereen wiens persoonsgegevens onder dit beleid vallen kan aangeven dat de onderneming het beleid of van de toepassing
zijnde wet voor de gegevensbescherming niet volgt door contact op te nemen met het kantoor voor de gegevensprivacy om
gegevens te verkrijgen over de verwerkingsprocessen voor klachten van de onderneming.
Per e-mail naar: privacy@bray.com
Of schriftelijk naar: Bray Data Privacy Office
Europa

Alle andere jurisdictie (met inbegrip van de Verenigde
Staten)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Nederland

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
Verenigde Staten van Amerika

Alle klachten zullen op onafhankelijke wijze behandeld worden door het kantoor voor de gegevensprivacy. Verder kan iedereen
zich met de onderneming in verbinding zetten over privacythema’s (met inbegrip van vragen over hoe individuele rechten
betreffende toegang, correctie, wissen of blokkeren uitgeoefend kunnen worden) of met vragen of commentaren door midden
van een van voornoemde media. Alle werknemers van de onderneming zijn verantwoordelijk om eventuele klachten of
incidenten met betrekking tot de privacy waarvan ze in kennis gesteld worden te rapporteren.

15. SPECIFIEKE RECHTEN VOOR EUROPESE BURGERS
Rechten van derden
Particulieren wiens persoonsgegevens (i) onderworpen zijn aan de EU Richtlijn 95/46/EC inzake de bescherming van
individuelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrije beweging van dergelijke gegevens of de
Zwitserse Federale Wet inzake gegevens bescherming (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen) en (ii) overgedragen naar
een Bray onderneming buiten Europa (samen “begunstigden”, en individueel “begunstigde”) kunnen verzoeken dat dit beleid
wordt toegepast (naast deel 11 van dit beleid voor audits) als derden begunstigden door:
•

een klacht in te dienen met elke Bray onderneming die hun persoonsgegevens verwerkt of door contact op te nemen
met het kantoor voor de gegevensprivacy, zoals beschreven in deel 14 van dit beleid;

•

een klacht in te dienen bij een nationale instantie voor de gegevensbescherming van de competente jurisdictie; of

•

een rechtszaak aan te spannen tegen (i) Bray Controls Europe B.V. in de rechtbanken van Nederland of tegen (ii)
elke Bray onderneming die in Europa gevestigd heeft en die de persoonsgegevens in zijn respectieve jurisdictie heeft
overgedragen.

Aansprakelijkheid, jurisdictie & bewijslast
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Als deel van de oplossingen beschreven in dit deel 15 van dit beleid, kunnen begunstigden een passende schadevergoeding
eisen van Bray Controls Europe B.V. Voor de rechtbanken in Nederland met betrekking tot eventuele schendingen van dit
beleid door een niet-Europese Bray onderneming en, wanneer van toepassing, compensatie krijgen voor schade geleden als
resultaat van dergelijke schending, in overeenstemming met een beschikking van een rechtbank.
Indien dergelijke begunstigde aantoont dat hij of zij schade geleden heeft en dat dergelijke schade waarschijnlijk veroorzaakt
werd door een schending van dit beleid door een niet-Europese Bray onderneming, dan zal de bewijslast om aan te tonen dat
deze entiteit niet verantwoordelijk is voor de schending of dat er geen sprake is van dergelijke schending bij Bray Controls
Europe B.V liggen.

16. STARTDATUM EN VERANDERINGEN EN PUBLICATIE VAN DE VOORSCHRIFTEN
Dit beleid treedt in werking op 12 december 2018 en is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door
de onderneming op of na deze datum. Het beleid kan gewijzigd worden indien nodig, bijvoorbeeld om te verzekeren dat
veranderingen in plaatselijke wetten of voorschriften, bindende formele beslissingen van met gegevensbescherming belaste
instanties alsook wijzigingen aan onze processen of onze interne organisatie worden vervuld.
Wij zullen alle materiële wijzigingen aan dit beleid aan de relevante Europese instanties voor de gegevens bescherming minstens
op jaarlijkse basis meedelen. Administratieve veranderingen of veranderingen die het resultaat zijn van een verandering in
lokale wetgeving voor de gegevensbescherming in een Europees land zullen niet gerapporteerd worden, behalve wanneer
ze een aanzienlijke impact op dit beleid hebben. Wij zullen alle veranderingen aan dit beleid aan de hierdoor gebonden Bray
ondernemingen meedelen.
Wij zullen maatregelen nemen om te verzekeren dat nieuwe Bray ondernemingen door dit beleid gebonden zijn en dat het
kantoor voor de gegevensprivacy een geactualiseerde lijst van onze hieraan onderworpen bedrijven bijhoudt. Overdracht van
persoonsgegevens naar nieuwe Bray ondernemingen zullen pas plaatsvinden wanneer ze effectief onder dit beleid vallen en ze
het beleid kunnen vervullen. De geactualiseerde lijst van Bray ondernemingen zal eveneens aan Bray ondernemingen worden
meegedeeld die onder dit beleid vallen alsook regelmatig aan de bevoegde instanties voor de gegevensbescherming, wanneer
nodig.
Dit beleid zal openbaar beschikbaar gemaakt worden. Voor meer informatie, zie www.bray.com.
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PRIVACYBELEID
ONDERNEMING

HISTORIEK VAN HET BELEID
Versie

Date

Beschrijving

1.0

12 december 2018

Eerste uitgave beleid

2.0

31 januari 2019
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