Ingersoll-Rand gegevensbeschermings- en privacybeleid
Ingersoll Rand respecteert de persoonlijke privacy en waardeert het vertrouwen van zijn klanten,
medewerkers, leveranciers, consumenten, zakenpartners en anderen. Ingersoll Rand streeft
naar het verzamelen, opslaan, verwerken en verspreiden van persoonlijke gegevens op een
wijze die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doen en heeft een
traditie om de hoogste ethische normen in zijn zakelijke praktijken te handhaven. Ingersoll Rand
neemt deel, en houdt zich aan het EU-VS. Privacy Shield Framework dat door het Amerikaanse
ministerie van Handel en de Europese Commissie ontwikkeld werd. Dit gegevensbeschermingsen privacybeleid (het “beleid”) bevat de privacybeginselen die Ingersoll Rand volgt met
betrekking tot persoonlijke gegevens die van overal ter wereld naar Ingersoll Rand verstuurd
worden, inclusief informatieoverdrachten uit de Europese Economische Ruimte (EER) (dewelke
bestaat uit de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen).
I. PRIVACY SHIELD
Het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie hebben ingestemd met een
aantal beginselen inzake gegevensbescherming om Amerikaanse bedrijven in staat te stellen om
te voldoen aan de EU-wetgeving, die vereist dat persoonlijke gegevens die overgedragen
worden van de EU naar de Verenigde Staten (EU-VS Privacy Shield Framework) voldoende
beschermd worden. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, en om de
certificatie van Ingersoll Rand te bekijken, raadpleegt u http://www.privacyshield.gov/list.
Ingersoll
Rand
heeft
een
Global
Data
Protection
Officer
(mondiale
gegevensbeschermingsambtenaar) die helpt bij het waarborgen van de naleving van deze
beleids- en gegevensbeveiligingskwesties. Ingersoll Rand leidt haar medewerkers op inzake de
naleving van dit beleid en heeft zelfbeoordelingsprocedures geïmplementeerd om de naleving te
verzekeren. Ingersoll Rand's Global Data Protection Officer Michelle Trumpower en het
Juridische team zijn beschikbaar voor elk van zijn gewaardeerde medewerkers, klanten,
verkopers, zakenpartners of anderen die vragen kunnen hebben over dit beleid of
gegevensbeveiligingspraktijken. Relevante contactgegevens worden hieronder verstrekt.
Ingersoll Rand is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de
Amerikaanse Federale Handelscommissie met betrekking tot het Privacy Shield Framework.
II. TOEPASSINGSGEBIED
Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door Ingersoll Rand ontvangen
worden in elk formaat, inclusief elektronisch, papier of mondeling. Ingersoll Rand verzamelt,
bewerkt en slaat persoonlijke gegevens over huidige en voormalige werknemers, alsook over
sollicitanten, op via zijn internetwebsites, de intranetsite, elektronische post en handmatig.
Ingersoll Rand zal deze gegevens niet aan derden verkopen of delen op andere manieren dan
de manieren die in dit beleid worden beschreven. Ingersoll Rand zal op een globale basis
bedrijfsprocedures inrichten en onderhouden die in overeenstemming zijn met dit beleid.
Niettegenstaande het voorgaande heeft Ingersoll Rand aparte beleidsmaatregelen voor de
verwerking van persoonlijke gegevens van aanvragers en werknemers en externe persoonlijke
gegevens in de landen die lid zijn van de EU. Dit beleid is in overeenstemming met de EUwetgeving inzake gegevensbescherming.
Ingersoll Rand verzamelt, bewerkt en slaat persoonlijke gegevens van huidige en voormalige
werknemers en sollicitanten op, zoals naam, contactgegevens, overheidsidentificatie, financiële
boekhoudingsinformatie en familiegerelateerde informatie. Deze informatie wordt bewaard op het
bedrijfs- en regionaal hoofdkantoor van Ingersoll Rand en zijn gemachtigde agenten, afhankelijk
van het niveau van de functie en het lokaal kantoor van de werknemer of aanvrager. Ingersoll
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Rand verzamelt persoonlijke gegevens voor arbeidsgerelateerde doeleinden en legitieme
bedrijfsgerelateerde personeelsredenen zoals de administratie en beoordeling van personeel en
sollicitanten, werving en personeelsbezetting; loonadministratie; afwezigheidsmonitoring; training
en ontwikkeling; managementplanning; beoordeling en promotie; onderhandelingen met
vakbonden; productie en publicatie van bedrijfsadresboeken en telefoon- en e-maillijsten; het
beheren
van
e-mail
en
andere
communicatiesystemen;
productie
van
werknemersidentificatiekaarten; het toezicht op het gebruik van bedrijfsmiddelen;
contactinformatie van naasten in geval van nood; het invullen van vacatures; administratie en
operaties van de IR-uitkerings- en compensatieprogramma's; voldoen aan de door de overheid
ingestelde
rapportagevereisten;
beveiligings-,
gezondheidsen
veiligheidsbeheer;
prestatiebeheer; toegang tot het bedrijfsnetwerk; het beheersen en beheren van de Ethische
hulplijn; het faciliteren van communicatie op de werkplek; medewerkersanalyse en authenticatie.
Ingersoll Rand vraagt of verzamelt geen informatie over politieke meningen, religie, filosofie of
seksuele voorkeur. In zoverre Ingersoll Rand informatie over vakbondslidmaatschap, medische
toestand, ras of etniciteit bewaart, zal Ingersoll Rand deze informatie beschermen, beveiligen en
verwerken op een wijze die in overeenstemming is met dit beleid en het toepasselijk recht.
Ingersoll Rand verzamelt, verwerkt en slaat ook persoonlijke gegevens op van potentiële klanten,
consumenten, verkopers, professionele adviseurs en consultants, distributeurs, dealers,
leveranciers en partners, zoals naam, contactgegevens, assistentie bij het beheer van de
personeelsbeloningen en de vergoedingsprogramma's en financiële of andere
betalingsinformatie. Deze informatie kan bewaard worden in de vestigingen in Swords, Ierland,
Davidson, North Carolina, Piscataway, New Jersey of in andere faciliteiten van Ingersoll Rand,
en zijn gemachtigden, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Ingersoll Rand verzamelt
deze persoonlijke gegevens voor, onder andere, legitieme zakelijke redenen, zoals verwerking
en uitvoeren van orders; klantenservice; de levering van diensten of producten aan IR, product,
de administratie van garanties en claims; voldoen aan de door de overheid ingestelde
rapportage- en registratievereisten; bijhouden van debiteuren/crediteuren; marketing; intern
marketingonderzoek; veiligheids- en prestatiebeheer; financiële en verkoopgegevens; en
contactgegevens. Alle persoonlijke gegevens die door Ingersoll Rand worden verzameld, worden
gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid.
Ingersoll Rand kan persoonlijke gegevens verwerken en openbaar maken aan dienstverleners,
adviseurs, potentiële transactiepartners of andere derden in verband met de overweging,
onderhandeling of afronding van een zakelijke transactie waarbij een zakelijk onderdeel van
Ingersoll Rand wordt verworven door of samengevoegd met een andere onderneming, of waarbij
alle of een deel van zijn activa verkocht, geliquideerd of overgedragen worden.
Ingersoll Rand kan ook persoonlijke gegevens verwerken of openbaar maken, zoals
redelijkerwijs nodig is, of wettelijk verplicht is, op basis van belangrijke openbare belangen, als
reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties (met inbegrip van nationale veiligheidsof wetshandhavingsverzoeken), of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische
vorderingen door Ingersoll Rand of andere bedrijven binnen haar bedrijfsgroep.
III. DEFINITIES
Voor de toepassing van dit beleid zijn de volgende definities van toepassing:
"Gemachtigde" betekent een derde partij die persoonlijke gegevens verwerkt die door Ingersoll
Rand verstrekt worden om taken te verrichten namens, of in opdracht van, Ingersoll Rand.
“Ingersoll Rand” betekent Ingersoll-Rand plc, haar dochterondernemingen, divisies en groepen,
met merken als Ingersoll Rand, Thermo-King, Trane en Club Car.
"Persoonlijke gegevens" betekent informatie of informatiesets die een individu identificeert of die
door of namens Ingersoll Rand gebruikt kan worden om een individu te identificeren.
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Persoonlijke gegevens bevatten geen informatie die geanonimiseerd werd, of publiek
beschikbare informatie die niet gecombineerd werd met niet-publieke persoonlijke gegevens.
"Gevoelige persoonlijke gegevens " betekent persoonlijke gegevens die ras, etnische afkomst,
vakbondslidmaatschap, politieke opinies of religieuze of filosofische overtuigingen onthullen, die
betrekking hebben op de gezondheid of het seksleven, of die het strafblad van een persoon
bevatten. Daarnaast behandelt Ingersoll Rand als Gevoelige persoonlijke gegevens, alle
persoonlijke gegevens die ontvangen werden van derden, waar die derde de persoonlijke
gegevens als gevoelig behandelt en identificeert als "Gevoelige persoonlijke gegevens".
IV. PRIVACYBEGINSELEN
Ingersoll Rand verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens onder dit beleid te onderwerpen aan
de volgende beginselen:
(1) OPMERKING: Waar Ingersoll Rand persoonlijke gegevens rechtstreeks van individuen
verzamelt, zal IR hen informeren over de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens
verzameld, opgeslagen en behandeld worden, alsook over de soorten derde partijen die niet
onder de noemer gemachtigde vallen waaraan Ingersoll Rand die informatie onthult en de
keuzes en middelen, indien van toepassing, die Ingersoll Rand aanbiedt aan personen voor het
beperken van het gebruik en openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens. Deze
kennisgeving wordt in duidelijke een opvallende taal aangeboden als personen de eerste keer
gevraagd wordt persoonlijke gegevens aan Ingersoll Rand te verstrekken, of zo spoedig mogelijk
daarna, en in ieder geval voordat Ingersoll Rand de informatie gebruikt voor een ander doel dan
die waarvoor het oorspronkelijk was verzameld.
(2) KEUZE: Ingersoll Rand biedt personen de mogelijkheid om te kiezen (opt-out) of hun
persoonlijke gegevens al dan niet (a) aan een niet-gemachtigde derde worden bekendgemaakt,
of (b) worden gebruikt voor een ander doel dan het doel waarvoor zij oorspronkelijk verzameld
werden of vervolgens geautoriseerd werden door het individu.
Voor Gevoelige persoonlijke gegevens geeft Ingersoll Rand individuen de mogelijkheid om de
bekendmaking van de informatie aan een niet-gemachtigde derde partij of het gebruik van de
informatie voor een ander doel dan het doel waarvoor de informatie oorspronkelijk verzameld of
werd vervolgens door het individu goedgekeurd werd te bevestigen en uitdrukkelijk toe te staan
(opt-in).
Ingersoll Rand zal personen voorzien van redelijke mechanismen om hun keuzes uit te oefenen,
indien de omstandigheden dit vereisen.
(3) GEGEVENSINTEGRITEIT EN DOELBEPERKING: Ingersoll Rand zal persoonlijke gegevens
enkel gebruiken op een manier die compatibel is met de doeleinden waarvoor deze informatie
verzameld werd of vervolgens door het individu toegestaan werd. Ingersoll Rand zal redelijke
stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens relevant zijn voor het
beoogde gebruik ervan, accuraat, compleet en actueel.
(4) AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERDERE DOORGIFTE: Ingersoll Rand gebruikt externe
gemachtigden om ons te helpen bij het bereiken van de in dit beleid beschreven doeleinden,
bijvoorbeeld om onze klanten te ondersteunen, technische operaties uit te voeren en gegevens op
te slaan en te verzenden. Ingersoll Rand zal bevestigen dat iedere derde partij waaraan
persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden, de privacy van die persoonlijke gegevens op
passende wijze zal beschermen. Voorbeelden van passende beveiligingsmaatregelen op het
gebied van privacy omvatten: een contract dat de derde partij verplicht om ten minste hetzelfde
beschermingsniveau te bieden als vereist door de desbetreffende privacybeginselen, het feit dat de
derde partij onderworpen is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, certificering van
het Privacy Shield door de derde partij, of het feit dat de derde partij onderworpen is aan een
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andere passende bescherming van de Europese Commissie (bv. bedrijven in Zwitserland). Indien
Ingersoll Rand kennis heeft dat een derde partij persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt
op een wijze die in strijd is met dit beleid, zal Ingersoll Rand redelijke maatregelen treffen om het
gebruik of de openbaarmaking te voorkomen of te stoppen. Ingersoll Rand houdt derde partijen,
aan wie persoonlijke gegevens bekend gemaakt worden, aansprakelijk voor het behoud van het
vertrouwen dat onze medewerkers en klanten in het bedrijf plaatsen. Ingersoll Rand kan
aansprakelijk blijven onder de Privacy Shield-beginselen indien een gemachtigde persoonlijke
gegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield-beginselen,
tenzij Ingersoll Rand eerst aantoont dat het niet verantwoordelijk is voor het voorval dat de schade
veroorzaakt heeft.
(5) TOEGANG EN CORRECTIE: Op verzoek geeft Ingersoll Rand individuen toegang tot
persoonlijke gegevens die IR over hen heeft. Daarnaast zal Ingersoll Rand redelijke stappen
ondernemen om individuen in staat te stellen om informatie, waarvan aangetoond werd dat die
onjuist of onvolledig is, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Elke medewerker die zijn/haar
persoonlijke gegevens wenst na te lezen of bij te werken, kan dit doen door contact op te nemen
met de lokale contactpersoon van Personeelszaken.
(6) VEILIGHEID: Ingersoll Rand zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke
gegevens in zijn bezit te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang,
openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Ingersoll Rand beschermt gegevens op vele
manieren. Fysieke beveiliging is ontworpen om onbevoegde toegang tot databaseapparatuur en
papieren kopieën van gevoelige persoonlijke gegevens te voorkomen. Elektronische
beveiligingsmaatregelen controleren voortdurend de toegang tot onze servers en beschermen
tegen hacking of andere onbevoegde toegang vanaf externe locaties. Deze bescherming omvat
het gebruik van firewalls, beperkte toegang en versleutelingstechnologie. Ingersoll Rand beperkt
toegang tot persoonlijke gegevens en informatie tot de personen die deel uitmaken van Ingersoll
Rand, of tot gemachtigden van Ingersoll Rand, die een specifiek zakelijk doel hebben om
dergelijke persoonlijke gegevens en informatie bij te houden en te verwerken. Personen die
toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn op de hoogte van hun verantwoordelijkheden
teneinde de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van die informatie te beschermen en
werden opgeleid opleidingen over hoe dat te doen.
(7) BEROEP, HANDHAVING EN AANSPRAKELIJKHEID: Ingersoll Rand zal nalevingsaudits
van zijn relevante privacypraktijken uitvoeren om de naleving van dit beleid en de relevante
privacybeginselen te verifiëren. Elke medewerker waarvan Ingersoll Rand bepaalt dat hij/zij in
strijd is met dit beleid, zal onderhevig zijn aan disciplinaire acties, tot aan beëindiging van de
dienstbetrekking toe.
V. GESCHILLENBESLECHTING
Eventuele vragen of bezorgdheid over het gebruik of openbaarmaking van persoonlijke
gegevens dienen te worden gericht aan het Ingersoll Rand Data Protection and Privacy Office (
Ingersoll Rand Gegevensbeschermings- en privacykantoor) op het onderstaande adres. Ingersoll
Rand zal klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en openbaarmaking van
persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen op te lossen, overeenkomstig de beginselen
van dit beleid. Voor klachten die niet tussen Ingersoll Rand en de aanklager kunnen worden
opgelost, stemt Ingersoll Rand in deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedures van
het panel dat ingesteld werd door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten en om samen te
werken en te voldoen aan de Zwitserse Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en
Informatie om geschillen op te lossen volgens de relevante privacybeginselen. In sommige
gevallen kunnen aanklagers tegen deze beslissingen in beroep gaan door bindende arbitrage
aan te vragen. Al deze mechanismen voor geschillenbeslechting zijn kosteloos.
VI. INTERNETPRIVACY EN COOKIES
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Ingersoll Rand beschouwt internet, intranetten en het gebruik van andere technologieën als
waardevolle hulpmiddelen voor communicatie en interactie met klanten, medewerkers,
leveranciers, zakenpartners en anderen. Ingersoll Rand erkent het belang van de bescherming
van de privacy van persoonlijke gegevens die verzameld worden via zijn websites. Het enige
doel van de Ingersoll Rand websites is het verstrekken van informatie over producten en
diensten aan het publiek. In het algemeen kunnen bezoekers Ingersoll Rand op het web
bereiken zonder persoonlijke gegevens te onthullen. Bezoekers op het web kunnen ervoor
kiezen om persoonlijke gegevens vrijwillig via Ingersoll Rand websites te verstrekken, maar zijn
niet verplicht om dit te doen. Ingersoll Rand verzamelt informatie van bezoekers van websites
wanneer deze bezoekers vrijwillig persoonlijke informatie verstrekken door online vragenlijsten in
te vullen inzake feedback op de website, informatie te vragen over producten of diensten of bij
het zoeken naar werk. De persoonlijke informatie die vrijwillig door de websitegebruikers wordt
verstrekt, bestaat uit contactgegevens die beperkt zijn tot de naam van de gebruiker, huis- en/of
bedrijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres. Ingersoll Rand verzamelt deze informatie
teneinde te antwoorden op vragen en om de gevraagde informatie te versturen. Ingersoll Rand
verkoopt deze informatie niet.
Ingersoll Rand behoudt zich het recht voor anonieme informatie van websitebezoekers door
middel van “cookies” te verzamelen teneinde een betere klantenservice te bieden. "Cookies" zijn
kleine bestanden die door websites op de computer van de gebruiker geplaatst worden om de
gebruiker te identificeren en de website-ervaring te verbeteren. Bedrijfsmedewerkers controleren
de commerciële websites van Ingersoll Rand regelmatig om te bepalen welke cookies op elke
site gebruikt worden. De cookies zijn over het algemeen niet opdringerig en niet gekoppeld aan
contactinformatie of andere identificeerbare informatie van de bezoekers. Bezoekers kunnen hun
browsers zo instellen dat ze hen waarschuwen voordat ze een cookie ontvangen, waardoor ze
de keuze hebben om de cookie al dan niet te accepteren. Bezoekers kunnen hun browsers ook
instellen om cookies uit te schakelen. Bezoekers kunnen via uitgebreide instructies leren hoe ze
cookies kunnen instellen of uitschakelen op de website van Ingersoll Rand door deze website te
raadplegen: http://www.aboutcookies.org. Als bezoekers echter weigeren cookies te accepteren,
kunnen sommige onderdelen van de Ingersoll Rand-websites mogelijk niet goed functioneren.
In onderstaande tabel
www.Ingersollrand.com.

worden

de

cookies

beschreven

die

gebruikt

worden

op

Sessiecookies
We gebruiken een sessiecookie die geldt voor de duur van uw bezoek aan onze site en wordt
gebruikt voor load balancing.
Gebruikersgegevens zijn niet gekoppeld aan uw contactgegevens.
Permanente cookies voor site-analyse
Google Analytics – We gebruiken dit om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt om de
gebruikerservaring te verbeteren. Gebruikersgegevens zijn niet gekoppeld aan uw
contactgegevens.
U komt meer weten over de positie van Google op het gebied van privacy met betrekking tot de
analysedienst op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Adobe Site Catalyst – We gebruiken dit om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt om de
gebruikerservaring te verbeteren. Gebruikersgegevens zijn niet gekoppeld aan uw
contactgegevens.
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U komt meer weten over de positie van Adobe op het gebied van privacy met betrekking tot de
analysedienst op http://www.omniture.com/en/privacy/product.
Ingersoll Rand’s websites zijn over het algemeen niet gericht op kinderen. Desalniettemin is
Ingersoll Rand toegewijd aan het meewerken met wetten en voorschriften die van toepassing
zijn, zoals de United States' Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA").
Ingersoll Rand websites kunnen links bevatten naar andere "niet-Ingersoll Rand"-websites.
Ingersoll Rand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of privacybeleid en -praktijken
op die websites. Ingersoll Rand moedigt alle gebruikers aan om de privacyverklaringen van deze
sites te lezen. hun privacypraktijken kunnen afwijken van die van Ingersoll Rand.
VII. EUROPESE UNIE - AVG
7.1.
Zoals vermeld, beschrijft dit beleid de privacybeginselen die Ingersoll Rand volgt met
betrekking tot persoonlijke gegevens die van overal ter wereld naar Ingersoll Rand verstuurd
worden, inclusief informatieoverdrachten uit de Europese Economische Ruimte (EER) (dewelke
bestaat uit de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen).
Als u met onze gelieerde ondernemingen in de EU samenwerkt of een betrokkene in de EU
bent die door de AVG wordt beschermd, kunt u een beroep doen op uw rechten onder de
AVG via de relevante Europese met Ingersoll-Rand gelieerde onderneming die uw
persoonlijke gegevens op lokaal, nationaal niveau beheert voor de uitvoering van de
dagelijkse activiteiten van de gelieerde onderneming. Dergelijke gelieerde ondernemingen
functioneren elk als afzonderlijke controller. Voor alle grensoverschrijdende verwerking van
persoonlijke gegevens in de EER op groepsniveau is de controller Ingersoll-Rand Company, een
bedrijf uit New Jersey, gevestigd op 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036-1840 VS ("IR
Company"). Met betrekking tot dergelijke grensoverschrijdende verwerking van personen in de
EER heeft IR Company als belangrijkste vestiging in de EER: Ingersoll Rand International Ltd.,
Belgisch filiaal, Alma Court Building, Lenneke Marelaan 6, 1932 St-Stevens-Woluwe, België, met
Belgisch bedrijfsnummer 0826.378.038 (“IR Ltd. Belgisch filiaal”).
7.2.
Voor sollicitanten, werknemers en voormalige werknemers van aan Ingersoll-Rand
gelieerde ondernemingen in de EU, bestaan er afzonderlijke kennisgevingen en beleidsregels
die in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving, die hen informeren over onze
gegevensverwerking en hun rechten.
Indien u geen sollicitant, werknemer of voormalige werknemer bent, informeren wij u hieronder
over uw rechten onder de AVG en hoe u deze kunt uitvoeren. In een dergelijk geval kan de
verwerking van persoonsgegevens door de relevante entiteiten van Ingersoll-Rand gebaseerd
zijn op de noodzaak om een contract met u af te sluiten of om op uw verzoek stappen te
ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, omdat we een wettelijke
verplichting hebben om dit te doen, of omdat het in ons legitiem belang is om dit te doen
(bijvoorbeeld als u werkt voor een van onze leveranciers of klanten die uw gegevens moeten
ontvangen voor normale zakelijke activiteiten, of omdat u door onze website wilt bladeren), of
kan deze verwerking gebaseerd zijn op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u hebt ingestemd
met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden).
7.3.

Onder de AVG hebben individuen:
- het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die de betreffende controller voor de
betrokken persoon verwerkt, alsmede het recht op rectificatie en wissing van hun
gegevens;
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- het recht om van de relevante controller beperking van de verwerking van de
persoonlijke gegevens van het individu te verkrijgen, en het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking;
- het recht om van de relevante controller in een gestructureerd, veelgebruikt en
machinaal leesbaar formaat de persoonlijke gegevens te verkrijgen die het individu aan
de controller heeft doorgegeven om deze gegevens naar een andere controller te
verzenden (het zogenaamde “recht op gegevensoverdracht”),
- het recht om te allen tijde de toestemming van het individu met betrekking tot de
verwerking in te trekken, wanneer die verwerking mogelijk gebaseerd is op de
toestemming van het individu, zonder de rechtmatigheid van verwerking te schaden op
basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking;
- het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
De uitvoering van deze rechten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden en
uitzonderingen zoals voorzien door de AVG. Individuen die deze rechten willen uitoefenen,
kunnen dit doen door contact op te nemen met:
Voor huidige IR-medewerkers: Huidige EU-medewerkers kunnen verzoeken om
gegevensaanvragen indienen via het Ingersoll Rand-intranet onder de menu-opties
MyResources / Policies and Procedures / GDPR Data Subject Requests
Voor andere personen: https://company.ingersollrand.com/privacy-policy/gdpr-request.html

Of:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll Rand Company
800 Beaty Street, Building E
Davidson, North Carolina
08855-6820
Ter attentie van: Michelle Trumpower, Global Data Protection and Privacy Officer
Of:
Ingersoll Rand Privacy Inquiries
Ingersoll-Rand International Ltd.
Belgische tak
Lenneke Marelaan 6
1932 St-Stevens-Woluwe
België
Ter attentie van: Aanvragen inzake Gegevensbescherming (Juridisch/HR)
De verzoeken moeten de naam, adres en andere relevante contactgegevens (telefoonnummer,
e-mailadres) bevatten. Ingersoll Rand kan van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt
om uw identiteit te verifiëren en zal alle redelijke inspanningen doen om dergelijke verzoeken zo
snel mogelijk te honoreren binnen de tijdslimieten die zijn vastgelegd door de toepasselijke
wetgeving.

7.4.
Tenzij anderszins toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgevingsvereisten,
bewaart de relevante Ingersoll-Rand-entiteit die uw persoonlijke gegevens beheert, persoonlijke
gegevens alleen zolang als nodig is om de legitieme bedrijfsdoelen waarvoor de persoonlijke
gegevens zijn verzameld (inclusief, om te voldoen aan alle wettelijke, fiscale, boekhoudkundige
of andere rapportageverplichtingen). Als het vernietigen of wissen van persoonlijke gegevens
wettelijk niet verplicht is, kunnen we deze gegevens anonimiseren, zodat ze niet langer kunnen
worden geassocieerd met of worden terug getraceerd naar het individu. Lokale entiteiten van
Ingersoll-Rand kunnen een beleid hebben dat afwijkt van het bovenstaande.
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7.5.
Aan ons gelieerde ondernemingen in de EU mogen persoonlijke gegevens overdragen
aan Ingersoll Rand Company in de VS voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit
privacybeleid of voor andere doeleinden die aan u werden meegedeeld. Zoals hierboven
vermeld, is Ingersoll-Rand Company gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse Privacy
Shield en het Amerikaanse Privacy Shield Framework, ontwikkeld door het Amerikaanse
ministerie van Handel en de Europese Commissie, dewelke passende waarborgen bieden voor
deze overdracht.
Met betrekking tot andere overdrachten buiten de EER aan externe leveranciers, zorgt IngersollRand voor adequate bescherming van persoonlijke gegevens door de implementatie van
standaard contractuele clausules - zoals erkend door de Europese Commissie - met deze
externe leveranciers, of zal IR samenwerken met leveranciers die ook gecertificeerd zijn onder
het Europees - Amerikaanse Privacy Shield en het Amerikaans - Zwitserse Privacy Shield
Framework.
VIII. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID
De praktijken die in dit beleid zijn beschreven, zijn het huidige persoonlijke
gegevensbeschermingsbeleid vanaf vrijdag 25 mei 2018. Ingersoll Rand behoudt zich het recht
voor om dit beleid op elk moment aan te passen of te wijzigen in overeenstemming met de
vereisten van de relevante beginselen en toepasselijk recht. U wordt tijdig op de hoogte gebracht
van dergelijke aanpassingen.
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