Regulering van bepaalde chemische stoffen en naleving van de GDPR
Diverse levert tal van chemicaliën die worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan industriële
en commerciële processen. Hoewel de meeste van deze chemische stoffen voor legitieme doeleinden
worden gebruikt, kunnen sommige ervan worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van
geïmproviseerde explosieven. De dreiging van de productie van deze zelfgemaakte explosieven blijft
groot, en daarom is de Verordening (EU) 2019/1148 ("de verordening") vastgesteld om het systeem, ter
voorkoming van de illegale vervaardiging van zelfgemaakte explosieven te versterken en te
harmoniseren.
Diversey is verplicht om het identiteitsbewijs van de persoon die gemachtigd is om de chemicaliën in
kwestie namens onze klant te ontvangen, te verifiëren. Deze controle omvat het verzamelen en opslaan
van het paspoort of andere identificatiedocumenten van de persoon.
De klantenverklaring die wordt ingevuld om de aankoop van Diversey-chemicaliën af te ronden, zal ons
helpen om aan onze verplichtingen uit hoofde van de verordening te voldoen en het illegale gebruik van
chemicaliën te voorkomen ("het doel"). Wij zullen de naam van de persoon, de bedrijfsnaam, het
bedrijfsadres, het fiscale of andere relevante bedrijfsregistratienummer en de gegevens van het
handelsbedrijf of beroep verwerken. Een kopie van het identiteitsbewijs van de aangewezen
werknemers zal samen met hun handtekening worden bewaard. Deze verwerking omvat enkele
persoonsgegevens en vindt plaats voor het hierboven genoemde doel, met name voor de verificatie van
de identiteit. De verzamelde persoonsgegevens en informatie worden overeenkomstig artikel 8, lid 4,
van de verordening gedurende 18 maanden bewaard en alle persoonsgegevens worden verwerkt
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens
(algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens).
Diversey zorgt ervoor dat de informatie die we verzamelen en verwerken altijd proportioneel is. Wij
zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die wij verzamelen of het doel
waarvoor deze wordt verzameld en verwerkt.
Diversey heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie
per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of op ongeoorloofde wijze wordt benaderd. We beperken de
toegang tot uw persoonlijke informatie tot degenen die een zakelijke of wettelijke bevoegdheid hebben
om deze te kennen. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit op een geautoriseerde manier en
zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Wij beschikken over procedures om elke vermoede
inbreuk op de gegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte
brengen van elke vermoede inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te
doen.
Als u vragen hebt over onze verplichtingen en de informatie die als gevolg daarvan zal worden verwerkt,
kunt u contact opnemen met Martina Baumgaertner Global Back Office Lead op
Martina.Baumgaertner@Diversey.com.

