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Wij vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen omdat deze belangrijke informatie bevat over wie we zijn, 
hoe en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, wat uw rechten zijn met 
betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt 
opnemen in het geval dat u een klacht hebt. 

1.  Wie wij zijn 

Sensient Technologies Corporation (en zijn dochterondernemingen) verzamelt, gebruikt en is 

verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Als we dat doen, zijn we onderworpen aan de 

Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming die in de hele Europese Unie van toepassing is, en 

wij zijn als verwerker van die persoonlijke informatie voor de doelstellingen van die wetgeving. 

2.  De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken 

a.  Door ons verzamelde informatie 

In de loop van uw dienstverband bij Sensient verzamelen we de volgende persoonlijke informatie 

wanneer u deze aan ons verstrekt: 

• naam, adres en andere identificatiegegevens 

• informatie die nodig is om u loon en uitkeringen te verstrekken 

• informatie over uw dienstverband en, in voorkomend geval, professionele certificering 

Wij informeren u op het punt van het verzamelen van gegevens over u, of u verplicht bent om de 

gegevens aan ons te verstrekken. 

b. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het beheer van uw arbeidsrelatie en 

om u verstrekken loon uitkeringen te verstrekken in verband met die die relatie 

c.  Met wie we uw persoonlijke gegevens delen 

Wij delen uw gegevens met externe dienstverleners die nodig zijn om het bedrijf en uw relatie met het 

bedrijf te beheren 

Wij delen persoonlijke gegevens met wetshandhavende of andere autoriteiten indien vereist door de van 

toepassing zijnde wetgeving. 

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met andere externe partijen. 

d.  Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard 

• Wij bewaren uw persoonlijke gegevens tijdens de looptijd van uw dienstverband 

• Wanneer de wet vereist dat wij uw gegevens bewaren voor een periode na uw dienstverband (bijv. 

onderhoud van belastinggegevens, antidiscriminatiewetten of andere vereisten) bewaren wij uw 

gegevens slechts zolang soortgelijke andere wetten dit vereisen 

e.  Redenen waarom we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken 

Wij vertrouwen op het beheer van de arbeidsverhouding als de rechtmatige basis waarop we uw 

persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  

3. Overdracht van uw gegevens buiten de EER 

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de Verenigde Staten om uw dienstverband bij het 

bedrijf te vergemakkelijken. We zullen uw persoonlijke gegevens anders niet overdragen naar buiten de EU. 
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De Verenigde Staten hebben niet dezelfde wetgeving als de EU. Elke overdracht van uw persoonlijke 

gegevens zal aan een Europese Commissie is onderworpen aan de goedgekeurde normen voor 

gegevensoverdracht en -verwerking en bindende bedrijfsregels in overeenstemming met artikel 47 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming die zijn ontworpen om uw privacyrechten te beschermen en 

u rechtsmiddelen te bieden in het onwaarschijnlijke geval van misbruik van uw persoonlijke gegevens.  

4. Uw rechten 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal belangrijke rechten, 

zonder kosten. Deze rechten omvatten samengevat: 

• Toegang tot uw persoonlijke gegevens en bepaalde andere aanvullende informatie die deze 

Privacyverklaring al aan de orde stelt 

• Ons verzoeken om fouten te corrigeren in uw informatie die wij bewaren 

• Ons verzoeken persoonlijke gegevens over u in bepaalde situaties te wissen 

• Persoonlijke gegevens ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt 

en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens te verzenden naar een derde in bepaalde 

situaties 

• Op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u voor directe 

marketing 

• Bezwaar maken tegen beslissingen die worden genomen door middel van geautomatiseerde middelen 

die juridische gevolgen opleveren die u aangaan of die op soortgelijke wijze belangrijke gevolgen voor u 

hebben 

• Bezwaar maken in bepaalde andere situaties tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonlijke 

gegevens 

• Anderszins beperken van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden 

Voor meer informatie over deze rechten of om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen 

met onze Data Protection Officer op de contactpunten in Deel 8. 

5. Uw persoonlijke gegevens beveiligen 

We hebben passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk 

verloren raken, worden gebruikt of onbevoegd worden geopend. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke 

gegevens tot degenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om deze persoonlijke gegevens te weten. 

Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen 

aan een geheimhoudingsplicht. 

We hebben ook procedures om een mogelijke inbreuk op de beveiliging van gegevens aan te pakken. Wij 

zullen u en elke relevante toezichthouder op de hoogte brengen van een vermoedelijke 

gegevensbeveiligingsinbreuk als wij wettelijk daartoe verplicht zijn. 

6. Hoe u een klacht kunt indienen 

We hopen dat onze Data Protection Officer elke vraag of zorg kan oplossen die u indient over ons gebruik 

van uw gegevens. 

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit, met name in de Europese Unie (of de Europese Economische Ruimte) waar u 

werkt, normaliter woont, of wanneer een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming 

heeft plaatsgevonden. De algemeen manager van uw businessunit kan deze toezichthoudende autoriteit op 

verzoek bekendmaken. 

7.  Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op xx mei 2018 en is bijgewerkt op xx mei 2018. 
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We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, in elke geval we u per  e-mail hiervan op de hoogte 

zullen brengen. 

8.  Hoe u contact met ons kunt opnemen 

Neem contact op met onze Data Protection Officer op dpo@sensient.com, 414-271-6755, or 777 E. 

Wisconsin Ave, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202 ials u vragen hebt over deze privacyverklaring of de 

informatie die we over u bewaren. 


