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Inhoudsopgave

Geautomatiseerde gegevensinzameling

uw domein;
uw IP-adres;
de datum, tijd en duur van uw bezoek;
uw browsertype;
uw besturingssysteem;

http://localhost:4513/content/crmx_nl/nl_NL.html


uw paginabezoeken;
overige informatie over uw computer of apparaat;
internetverkeer;
uw gebruikersgedrag (bijv. hoe u door de website navigeert).

Informatie die u ons verstrekt

door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld het formulier "Contact") op onze website of tijdens een
beurs of ergens anders waar wij zaken doen;
door een enquête in te vullen, een verzoek in te dienen, een vraag te stellen, door u op onze
website te registreren of een bestelling te plaatsen;
door documentatie van onze website te downloaden;
door u in te schrijven voor nieuwsbrieven of andere communicaties;
door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail, of anderszins met gebruik van uw
contactgegevens; of

Indien u solliciteert naar een functie,
werkstage of stageplaats, wordt u gevraagd om bepaalde aanvullende
informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over uw opleiding, arbeidsverleden en
recht om te werken, overeenkomstig een specifieke privacyverklaring voor
kandidaten voor de functie.

een arbeidsovereenkomst

Tracking / Analyse

Social bookmarking

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Cookies

Permanente cookies

Noodzakelijke cookies

Functionele cookies 

Analytische cookies

Soort cookie Naam Doel     Levensduur



https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-


Gebruik van Persoonsgegevens

Uitvoering van een contract: Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract
met u of voor het ondernemen van stappen om op uw verzoek een contract met u te sluiten, zoals
het uitvoeren van een bestelling, voor het beoordelen van uw sollicitatie, of voor het leveren
van productinformatie waarom u heeft verzocht;
Wettelijke verplichting: Het verwerken is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een relevante
wettelijke verplichting in de EER, VK, Zuid-Afrika, Rusland en Turkije zoals het bijhouden van een
administratie of om de geschiktheid voor een dienstverband te controleren;
Legitiem belang: Het verwerken is in ons legitieme belang , dat niet minder zwaar weegt dan uw
belangen en fundamentele rechten; of
Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Uitvoering van een contract: het aan u leveren van diensten of producten die u bij ons heeft besteld;
Uitvoering van een contract: het uitvoeren en beheren van prestaties van aankoop- of
verkoopovereenkomsten met onze leveranciers en klanten, die natuurlijke personen zijn;
Uitvoering van een contract: het bieden van ondersteuning na verkoop;
Uitvoering van een contract: het verwerken, evalueren en voltooien van bepaalde transacties die
betrekking hebben op de website en algemenere transacties die betrekking hebben op de
producten en diensten van Axalta;
Legitiem belang: het uitvoeren en beheren van prestaties van aankoop- of verkoopovereenkomsten
met onze leveranciers en klanten die rechtspersonen zijn;
Legitiem belang (of toestemming, indien wettelijk vereist) : het uitvoeren, evalueren, onderhouden,
verbeteren en ontwikkelen van de website (waaronder het controleren en analyseren van trends,
toegang tot en gebruik van de website voor adverteren en marketing met behulp van
analysesoftware);
Legitiem belang: het evalueren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten in het
algemeen;
Legitiem belang: het aanpassen van onze website aan de behoeften van de klanten;
Legitiem belang (of toestemming, indien wettelijk vereist): het betrekken van u bij evenementen,
promoties, de website en de producten en diensten van Axalta;
Uitvoering van een contract (precontractuele fase): het aan u verstrekken van documentatie of
communicaties die u heeft aangevraagd;
Legitiem belang: het corresponderen met gebruikers om hun vragen of klachten op te lossen;
Uitvoering van een contract (precontractuele fase): het ondersteunen en beheren van
werving, werkstages, of stageprocessen, waaronder het in overweging nemen van
sollicitaties en het uitbrengen van offertes;
Legitiem belang (of toestemming indien wettelijk vereist): het aan u toesturen van
marketinginformatie, indien dit wettelijk is toegestaan;
Legitiem belang: het beschermen en beveiligen van de website, de vertrouwelijke en
eigendomsinformatie van Axalta en werknemers van Axalta;
Legitiem belang: het beheren, beschermen en uitvoeren van onderzoeken naar fraude,
risicoblootstelling, vorderingen en andere verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot
schending van onze contractvoorwaarden of wet- of regelgeving;
Legitiem belang: het delen van uw persoonsgegevens met derden in verband met mogelijke of
daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of een van onze bedrijfsmiddelen of die van een bij ons
aangesloten bedrijf, in welk geval persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze
gebruikers onderdeel kunnen uitmaken van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen;

Persoonsgegevens delen

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


Kinderen

Marketing

Beveiliging
 

Bewaren van uw Persoonsgegevens

Externe links

Wijzigingen in deze Verklaring

Contactinformatie
 

Data-Privacy@axalta.com

functionaris voor gegevensbescherming,

EU-functionaris voor gegevensbescherming

mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com


vertegenwoordigers voor EER-

vertegenwoordigers voor het VK-

vertegenwoordigers voor Rusland

vertegenwoordigers voor Zuid-Afrika

vertegenwoordigers voor Turkije

Ingezetenen van de EER, Zwitserland en het VK - Uw rechten

mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com


Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (waaronder
profilering) op basis van legitieme belangen - indien wij vertrouwen op
legitieme belangen voor het verwerken van persoonsgegevens, heeft u
het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Indien u bezwaar
maakt, moeten wij stoppen met de verwerking tenzij wij een dwingende
legitieme grondslag kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder
weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien wij de
persoonsgegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of
verdedigingen van rechtsvorderingen. Indien wij vertrouwen op
legitieme belangen als basis voor verwerking, zijn we van mening dat
we een dergelijke dwingende grondslag kunnen aantonen, maar we
zullen elk geval op individuele basis overwegen.

Recht om bezwaar te maken tegen marketing (waaronder
profilering) - u heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van
uw persoonsgegevens (waaronder profilering) voor directe
marketingdoeleinden, zoals wanneer wij uw persoonsgegevens
gebruiken om u uit te nodigen voor onze promotie-evenementen.

Aanvullende informatie voor ingezetenen van Rusland

Aanvullende informatie en rechten voor inwoners van Zuid-Afrika

mailto:Data-Privacy@axalta.com
https://rkn.gov.ru/


Persoonsgegevens delen

Kinderen

Uw rechten

Recht op toegang - u heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij van u
bewaren, en om informatie te verkrijgen over de verwerking van die gegevens (onder voorbehoud
van de weigeringsgronden in de Wet ter bevordering van de toegang tot informatie, 2000). 
Recht op correctieverzoek - we zullen stappen ondernemen overeenkomstig POPIA en uw
persoonsgegevens accuraat, volledig en bijgewerkt houden.  U heeft het recht te verzoeken om
correctie van ontoereikende, onvolledige of onjuiste persoonsgegevens (rectificatie).
Recht om verwijdering te vragen - u heeft het recht om vernietiging of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen in bepaalde omstandigheden, waaronder wanneer het voor Axalta
niet langer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor ze
werden verzameld.
Recht van bezwaar - u heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van de
bescherming van uw gerechtvaardigde belangen of op basis van het feit dat de verwerking
noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Axalta of een derde aan
wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
Recht op bezwaar tegen marketing - u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
Geautomatiseerde verwerking - u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat
uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht om een civiele procedure aan te spannen - U heeft het recht om een civiele procedure aan
te spannen.
Recht op het intrekken van toestemming - Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis
van uw toestemming, heeft u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken zonder dat dit
invloed heeft op de wettigheid van het verwerken op basis van uw toestemming voordat u deze
toestemming introk.



Ingezetenen van Turkije - Uw rechten

Contactinformatie

Analyse Cookies

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za
https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
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