
 

 

RPC Superfos Privacybeleid 
 
Ingangsdatum: 25 mei 2018 
 
Als gegevensbeheerder is RPC Superfos toegewijd aan het beschermen van de privacy en 
veiligheid van uw persoonsgegevens. 
 
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij (RPC Superfos als bedrijf) handelen als een 
gegevensbeheerder voor het verzamelen, gebruiken en beheren van informatie van personen 
buiten RPC Superfos, zoals persoonlijke vertegenwoordigers van klanten, leveranciers, andere 
zakenpartners, sollicitanten en bezoekers. Dit beleid beschrijft ook hoe wij omgaan met uw 
wettelijke rechten op persoonlijke informatie en hoe RPC Superfos te benaderen als het gaat om 
privacykwesties. 
 
Wanneer er wordt verwezen naar 'RPC Superfos' of 'wij', bedoelen we de bedrijfsentiteit die 
optreedt als de beheerder of verwerker van uw informatie. De gegevensbeheerder is RPC 
Superfos a/s met thuisadres in Denemarken of in sommige gevallen de RPC Superfos-bedrijven in 
de landen waar zij actief zijn. 
 
Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse 
en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.   

Hoe neemt u contact met ons op 
Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u gebruik wilt 
maken van uw wettelijke rechten. 
E-mail: privacy@rpc-superfos.com 
Telefoon: +45 5911 1110 
Deense hoofdkantoor: RPC Superfos a/s, Spotorno Allé 8, 2630 Taastrup, Denemarken 

Op wie is dit privacybeleid van toepassing? 
Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende groepen: 
 

• Personen die onze huidige en vroegere klanten, leveranciers, consultants en andere 
zakenpartners vertegenwoordigen. 

• Personen die potentiële zakenpartners vertegenwoordigen. Dit kunnen doelgroepen zijn 
van marketingcampagnes, deelnemers aan tentoonstellingen, ontvangers van onze 
periodieke nieuwsbrief en andere marketingactiviteiten. 

• Sollicitanten die reageren op vacatures of spontane sollicitaties naar ons sturen. 
• Bezoekers van onze productiefaciliteiten. 

Waarom gebruiken wij uw gegevens 
Als u een klant, leverancier of andere zakenpartner bent, verzamelen, bewaren, gebruiken en 
verwerken wij uw persoonsgegevens om zaken te kunnen doen met u en uw bedrijf. Als normale 
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en wettige activiteit moeten wij persoonlijke contactgegevens van individuele contactpersonen 
bewaren en gebruiken. 
Als u een potentiële zakenpartner bent, verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken wij uw 
persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over zakelijke aangelegenheden. Als u 
bijvoorbeeld een potentiële klant bent, moeten wij met u communiceren over onze producten en 
diensten.  
 
Als u een sollicitant bent en u hebt ons sollicitatiegegevens verstrekt, dan verzamelen, bewaren, 
gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van het wervingsproces om uw 
persoonlijke en professionele kwalificaties te kunnen beoordelen. Als u bij RPC Superfos in dienst 
treedt, bewaren wij de sollicitatiegegevens en zullen deze deel uitmaken van uw 
werkgeschiedenis. Als u niet wordt aangenomen, zullen wij al uw informatie op een veilige manier 
verwijderen na een bepaalde periode die plaatsgebonden zal zijn 

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens 
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een legitieme basis hebben om dit te 
doen. De legitieme basis zal afhangen van de redenen waarom wij deze hebben verzameld en hoe 
wij uw persoonsgegevens moeten bewaren, gebruiken en verwerken. 
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij deze veilig verwijderen of 
vernietigen. Wij zullen ook nagaan of en hoe wij na verloop van tijd de persoonsgegevens die wij 
gebruiken kunnen minimaliseren, en of wij uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren zodat 
deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld of u kunnen identificeren, in welk geval wij deze 
informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.   

Soorten gegevens die wij verzamelen 
Voor zakenpartners en potentiële zakenpartners verzamelen wij maximaal de volgende 
persoonsgegevens: 
 

• Naam 
• Bedrijfsnaam en bedrijfsadres 
• Functie en afdeling 
• E-mailadres 
• Telefoonnummers, vaste lijn en gsm 
• Het type industrie waarin u werkt (voeding, bouwmaterialen, enz.) 

Wij hebben niet meer persoonlijke informatie nodig dan deze.  
 
Als u onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal via e-mail wilt ontvangen, verzamelen wij de 
volgende persoonsgegevens: 
 

• Naam 
• Bedrijfsnaam 
• Functie 
• E-mailadres 
• Uw voorkeurstaal 



 

 

Voor sollicitanten kunnen wij een breed scala aan informatie verzamelen, waaronder, maar niet 
beperkt tot, het volgende, afhankelijk van het type werk. Deze informatie kan ook worden 
verzameld en verwerkt door een wervingsbureau.  Bij de beoordeling van uw aanvraag kunnen wij 
gebruik maken van andere informatiebronnen, waaronder sociale media. 
 

• Persoonlijke contactgegevens zoals naam, titel, privéadres, privételefoonnummer en 
persoonlijk e-mailadres 

• Geboortedatum 
• Geslacht 
• Burgerlijke staat 
• Burgerservicenummer of Sofinummer 
• Aanwervingsinformatie (recht op werkdocumenten, referenties en andere informatie in een 

CV of sollicitatiebrief of als onderdeel van de sollicitatieprocedure). 
• Werkgeschiedenis (met inbegrip van functietitels, werk geschiedenis, werktijden, 

opleidingsgegevens en professionele lidmaatschappen). 

Afhankelijk van de vacature kunnen de volgende gevoelige persoonsgegevens worden verzameld: 
 

• Informatie over uw gezondheid, met inbegrip van medische aandoeningen, 
gezondheidsdossiers en ziektegegevens 

• Informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 

Voor bezoekers van onze productiefaciliteiten zullen wij de volgende informatie verzamelen: 
 

• Naam 
• Bedrijf 
• Gastheer 
• Aankomst- en vertrektijden 
• Een beperkte reeks van gezondheidsinformatie (als u de productiehallen of het magazijn 

bezoekt) 

Als bezoeker van één van onze terreinen wordt u hoogstwaarschijnlijk door het lokale 
videobewakingssysteem (CCTV-systeem) op video opgenomen. Maak uzelf vertrouwd met het 
lokale CCTV-beleid ter plaatse. 

Gegevens die u ons door eigen toedoen verstrekt 
Als u ons door uw eigen toedoen aanvullende persoonlijke informatie verstrekt (zoals een 
persoonlijke foto die in een e-mail is verzonden) zullen wij deze informatie niet gebruiken of 
verwerken, maar zullen wij ook geen speciale stappen ondernemen om deze te verwijderen. 
 
RPC Superfos is aanwezig op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). 
Persoonlijke informatie die u met ons deelt op deze platformen zullen wij behandelen volgens de 
gedragscode van de platformen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet opslaan in onze eigen of 
andere systemen. Wij zullen de inhoud van de platformen niet beheren (bijvoorbeeld uw informatie 
na enige tijd verwijderen). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het platform (de 
gegevensbeheerder van het platform). 



 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens.  
 
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke 
informatie per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of wordt geopend op een ongeautoriseerde 
manier, wordt gewijzigd of openbaar wordt gemaakt.  
 
Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, 
vertegenwoordigers, aannemers en andere derden die hiertoe een zakelijke noodzaak hebben. Zij 
zullen uw persoonsgegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een 
geheimhoudingsplicht.  
 
Wij kunnen uw gegevens openbaar maken aan vertrouwde derden voor de doeleinden die in dit 
privacybeleid worden uiteengezet. Wij eisen van alle derden dat ze passende technische en 
operationele veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in 
overeenstemming met de Deense en EU-wetgeving.  
 
Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van gegevens te 
behandelen en zullen elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een vermoedelijke 
inbreuk wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. 
 
De sollicitanten verstrekken om voor de hand liggende redenen zeer vertrouwelijke en gevoelige 
persoonlijke informatie. Deze informatie is enkel toegankelijk voor de HR-functie en de personen 
die rechtstreeks betrokken zijn bij het wervingsproces. De HR-functies bewaren de gegevens op 
een zeer veilige manier en beschermen de gegevens tegen verlies, gebruik of toegang op een 
ongeautoriseerde manier, wijziging of openbaarmaking. 
 
Uw persoonsgegevens die wij bewaren, bevinden zich meestal in Denemarken en in onze 
kantoren in Europa. Een beperkt aantal persoonsgegevens bevindt zich in clouddiensten van 
derden die zich in Europa bevinden. 

Partners voor gegevensverwerking 
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan een dochteronderneming van RPC Superfos, 
aan gelieerde bedrijven of aan andere vertrouwde bedrijven of personen, die handelen in het kader 
van een vertrouwelijkheidsovereenkomst, voor het verwerken van persoonsgegevens namens 
RPC Superfos. Deze partijen zijn verplicht om dergelijke informatie te verwerken op basis van 
onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. Zij hebben geen onafhankelijk recht 
om deze informatie te delen. 
 
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen als RPC Superfos wordt overgenomen door of 
wordt samengevoegd met een ander bedrijf.  We zullen dit van te voren melden en indien nodig 
een nieuw privacybeleid publiceren. 



 

 

Uw rechten op de persoonsgegevens die wij bewaren 
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om controle uit te oefenen over de 
persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hieronder hebben wij de meest relevante rechten 
opgesomd.  
 

• Informatie vragen over of wij persoonlijke informatie over u bewaren, en zo ja, wat die 
informatie is en waarom wij deze bewaren/gebruiken.        

• Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "Verzoek 
om toegang tot gegevenssubject"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de 
persoonlijke informatie die wij over u hebben en controleren of wij deze rechtmatig 
verwerken. 

• Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hiermee kunt 
u onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, laten corrigeren. 

• Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om 
persoonsgegevens te verwijderen of verplaatsen als er geen goede reden is om de 
verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht om ons te vragen uw 
persoonsgegevens te verwijderen of verplaatsen als u gebruik hebt gemaakt van uw recht 
om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder). 

Er zijn meer rechten, maar sommige zijn niet relevant voor de persoonsgegevens waarover RPC 
Superfos beschikt. De volledige rechtenlijst vindt u in hoofdstuk 3 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming. 
 
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@rpc-superfos.com 
met vermelding van uw naam, het recht of de rechten die u wilt uitoefenen en de reden of redenen 
hiervoor. Wij nemen dan contact met u op voor verdere informatie.   
 
Met betrekking tot verzoeken om toegang, zullen wij de informatie aan u verstrekken binnen één 
maand na het verzoek  Indien informatie niet binnen deze termijn beschikbaar is, nemen wij 
contact met u op en lichten wij toe waarom er vertraging is. 
 
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een 
van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening 
brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen 
wij in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen. 
 
Het kan nodig zijn dat wij specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te 
bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie (of de uitoefening van een van uw andere 
rechten) te waarborgen. Dit is een andere gepaste veiligheidsmaatregel om te verzekeren dat 
persoonlijke informatie niet wordt verstrekt aan een persoon die geen recht heeft om deze te 
ontvangen. 

Uw recht om bezwaar te maken 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief of andere direct marketing en wij zullen 
uw verzoek direct in behandeling nemen. U kunt zich automatisch afmelden van onze e-mails door 
het indienen van dit afmeldformulier.  
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Gegevensbeschermingsautoriteit 
U hebt het recht om een kwestie aan de orde te stellen of een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit (nationale regelgevende instantie).  

Gebruik van cookies 
Wij gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën van derden op onze websites om 
informatie te verzamelen over de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. U kunt ervoor kiezen 
het gebruik van deze technologieën toe te staan of te beperken via uw persoonlijke 
browserinstellingen. Onze cookies bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert. 
 
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen geen cookies te accepteren en de cookies 
te verwijderen die op uw harde schijf zijn opgeslagen. Als gebruiker dient u zich ervan bewust te 
zijn dat de websites niet noodzakelijkerwijs 100% goed werken als de cookies worden verwijderd 
of als u cookies blokkeert. 

Wijzigingen in dit privacybeleid  
Wij bekijken regelmatig onze procedures en ons privacybeleid op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy en plaatsen eventuele wijzigingen in ons privacybeleid op deze 
pagina.  
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