PRIVACYVERKLARING VOOR
SOLLICITANTEN
LAATST BIJGEWERKT: 12 APRIL 2018
DEZE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP MEDEWERKERS IN DE V.S.

INLEIDING

Uw privacy is belangrijk voor Expeditors.
Met deze Privacyverklaring (ook wel “Verklaring”) willen we u inzicht geven in wie we zijn, welke
Persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die gebruiken tijdens ons werving- en
selectieproces. “Persoonsgegevens” (ook wel “Gegevens” of “uw Gegevens”) betekent alle informatie of elk
geheel aan informatie waarmee we u, rechtstreeks of indirect, persoonlijk kunnen identificeren, in het bijzonder
door gebruik van een identificator, zoals voornaam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer enzovoort.
Uw Persoonsgegevens omvatten geen anonieme of niet-persoonsgebonden informatie, dat wil zeggen,
gegevens die niet aan u kunnen worden gekoppeld of op u kunnen worden teruggevoerd.
We raden u aan de tijd te nemen om deze Verklaring in zijn geheel te lezen.

WIE IS EXPEDITORS?

Waar in deze Verklaring “we”, “wij”, “ons” of “Expeditors” staat, wordt verwezen naar de
verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens ingevolge deze Verklaring, te weten het Expeditorsfiliaal dat u mogelijk een baan wil aanbieden of dat anderszins besluit welke van uw Gegevens worden
verzameld en hoe die worden gebruikt, en naar Expeditors International in Washington, Inc. - 1015 3rd Ave,
Seattle, WA 98104, V.S. (“Expeditors Corporate”).

WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën Gegevens die we tijdens uw dienstverband over u kunnen
verzamelen:
Categorieën
Persoonsgegevens

Voorbeelden van het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen

Persoonlijke gegevens

Voornaam, achternaam, titel, geslacht, land, geboortedatum en geboorteplaats,
nationaliteit, gesproken talen, huwelijkse staat/geregistreerd partnerschap,
huisgenoten, ten laste komende personen, foto (onder voorbehoud van uw
toestemming), Burgerservicenummer of socialezekerheidsnummer,
creditkaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer

Contactgegevens

E-mailadres, telefoonnummer, adres, vorige namen of adressen, aanvullende
informatie die u verstrekt (bijvoorbeeld een begeleidende brief), het nummer
van uw rijbewijs indien nodig voor bepaalde functies
Online identificatoren, IP-adressen, cookies, apparaat-ID, bezochte websites,
taalinstellingen

Netwerkgegevens en
andere gerelateerde
informatie
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Categorieën
Persoonsgegevens

Voorbeelden van het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen

Aanmeldingsgegevens
account

Inlog-ID en gebruikersnaam, wachtwoord, overige informatie die is gebruikt om
toegang te krijgen tot en/of voor het beveiligen van bedrijfssystemen en
applicaties, waaronder een vacaturewebsite

Gegevens betreffende
kwalificaties en
loopbaanontwikkeling

Informatie die is opgenomen in cv's en aanvullende documenten die
persoonlijke informatie bevatten (zoals diploma's en certificaten) en die door
sollicitanten zijn verstrekt, resultaten van beoordelingen en/of tests, evaluaties
van sollicitatiegesprekken met kandidaten, informatie over genoten onderwijs
en arbeidsverleden, beroepskwalificaties, vacatures waarop de kandidaat wil
solliciteren, bereidheid tot verhuizen, informatie over rijbewijs, eventuele
aanvullende informatie, zoals afschriften, informatie met betrekking tot
loopbaangeschiedenis, zoals trainingsdossiers, beoordelingen, overige
prestatiemetingen en, indien van toepassing, informatie over disciplinaire
maatregelen en klachten, referenties van werkgevers en gerelateerde informatie,
salariseisen

Informatie verkregen uit
antecedentenonderzoek
en/of een referentie van
werkgevers

Feedback, meningen

Afbeeldingen en/of
video's aan de hand
waarvan u kunt worden
geïdentificeerd

Afbeeldingen van bewakingscamera's of apparatuur voor bezoekersherkenning/authenticatie of foto's die aan uw cv zijn gehecht of die u ons anderszins hebt
verstrekt

Bijzondere categorieën
van persoonsgegevens,
ook wel Gevoelige
Persoonsgegevens
genoemd

Indien door lokale wetgeving toegestaan:

 Informatie over nationaliteit of staatsburgerschap, strafblad of lidmaatschap
van een vakbond

 Informatie over handicaps voor zover dat relevant is voor de uitvoering van
uw werkzaamheden: bijvoorbeeld in het geval we aanpassingen zouden
moeten doen aan de werkzaamheden of de werkplek

 Raciale of etnische gegevens: waar dit bijvoorbeeld blijkt uit

afbeeldingen, foto's en andere visuele beelden, maar ook indien dergelijke
gegevens worden verwerkt voor diversiteitgerelateerde doeleinden

Opmerking: Deze bijzondere categorieën gegevens worden gewoonlijk door ons
verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en intern beleid,
bijvoorbeeld met betrekking tot diversiteit en het tegengaan van discriminatie.
Met betrekking tot werving en selectie wordt door Expeditors niet gevraagd om en
geen rekening gehouden met informatie over religie, seksuele voorkeur of
politieke overtuigingen.
Criminele gegevens

Gegevens met betrekking tot crimineel gedrag, een strafblad of strafrechtelijke
vervolging in verband met crimineel of onwettig gedrag (alleen in bepaalde
landen, voor bepaalde functies en op verzoek van Expeditors)

Beloning en salaris

Bankrekeninginformatie (ter ondersteuning van uitgaven van bepaalde
sollicitanten), gewenst salaris, gewenste beloning en gewenste
arbeidsvoorwaarden
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Categorieën
Persoonsgegevens

Alle overige informatie
die u vrijwillig deelt met
Expeditors

Voorbeelden van het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen
Feedback, meningen, informatie die u verstrekt in e-mails en brieven, in
telefoongesprekken en tijdens persoonlijke gesprekken

Als u ervoor kiest niet de Gegevens te verstrekken waarom u in het kader van de werving- en selectieprocedure
wordt gevraagd, kan dat van invloed zijn op uw geschiktheid voor deelname aan de sollicitatieprocedure.
Informatie die we automatisch verzamelen
Als u solliciteert naar een baan die door ons wordt aangeboden, onze werving- en selectiekanalen gebruikt of
onze vacaturewebsites bezoekt, verzamelen we naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt mogelijk
ook informatie die we ontvangen van uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat voor toegang. We
kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:






Apparaatinformatie, zoals hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparatuuridentifiicatoren, MACadres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om
toegang te krijgen tot de Services;
Inloginformatie, zoals tijd en duur van uw gebruik van ons kanaal;

Locatie-informatie, zoals een locatie verkregen op basis van uw IP-adres of gegevens waaruit blijkt waar u
zich bevindt, zoals een plaats- of postcodeniveau;

Overige informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen, zoals de apps die u gebruikt of de websites
die u bezoekt.

Voor meer informatie over hoe we cookies en andere volgtechnologieën gebruiken, leest u de Expeditors
Cookie Notice op de pagina Expeditors Legal & Privacy.
Ten slotte moet u weten dat wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren we uw Gegevens om
veiligheidsredenen mogelijk ook vastleggen middels een video- of ander elektronisch, digitaal of draadloos
bewakingssysteem of apparaat (bijvoorbeeld bewakingscamera's).
Informatie die we mogelijk verzamelen uit andere bronnen
Voor zover dat door toepasselijke wetgeving is toegestaan, gebruiken we naast onze werving- en
selectiekanalen of vacaturewebsites mogelijk andere bronnen om informatie over u te verkrijgen. Denk daarbij
aan uw interacties met medewerkers van Expeditors of aan derden, zoals recruiters of andere websites
(overeenkomstig de privacyverklaringen van dergelijke derden) of een antecedentenonderzoeksrapport. U kunt
ons bijvoorbeeld toegang verlenen tot bepaalde gegevens die door derden zijn opgeslagen, zoals zakelijke en
arbeidsgeoriënteerde social-mediawebsites.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen uw Gegevens gebruiken voor het opvolgen van uw sollicitatie en het uitvoeren van de volledige
werving- en selectieprocedure. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we tijdens de
werving- en selectieprocedure uw Gegevens kunnen verwerken:
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Doeleinden voor
verwerking
Persoonsgegevens

Voorbeelden

Uitvoer van
bedrijfsactiviteiten en
intern management

Het identificeren en evalueren van sollicitanten, het beoordelen van
vaardigheden, kwalificaties en interesses vergeleken met Expeditorscarrièrekansen, het organiseren en uitvoeren van sollicitatiegesprekken en
assessments, het evalueren, selecteren en weven van sollicitanten, het uitvoeren
van antecedentenonderzoeken indien vereist of toegestaan door toepasselijke
plaatselijke wetgeving, het contacteren van externe, door de sollicitant
verstrekte referenties om de eerdere prestaties van de sollicitant te evalueren
of indien anderszins noodzakelijk in het kader van werving- en
selectiewerkzaamheden, voor het onderhouden van dossiers met betrekking
tot de werving- en selectieprocedure van Expeditors, het informeren van de
Expeditors-medewerker die de kandidaat voor de functie heeft aanbevolen
over de voortgang van de sollicitatie, het regelen van zakelijke reizen, het
beheren van uitgaven en kostenvergoedingen

Ondersteuning van
sollicitanten (op uw
verzoek)

Ondersteuning verlenen via teams voor talentacquisitie en andere
communicatiekanalen

Relatiebeheer

Contact opnemen via telefoon, sms of e-mail om sollicitanten te informeren
over beschikbare vacatures, het verstrekken van informatie met betrekking tot
sollicitaties en om gehoor te geven aan verzoeken van sollicitanten, het aan
kandidaten bieden van geschikte baankansen bij Expeditors

Beveiliging en
bescherming van
belangen/bedrijfsmiddelen
van Expeditors of
Expeditors-medewerkers

Het implementeren en handhaven van technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van interne audits en onderzoeken, het
uitvoeren van assessments om belangenconflicten te verifiëren

Naleven van wettelijke
verplichtingen

Het waar van toepassing openbaar maken van Persoonsgegevens aan
overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten in alle landen waarin
Expeditors actief is, bijvoorbeeld ten behoeve van het inhouden van
belastingen en sociale lasten; het voldoen aan verplichtingen betreffende
registratie en rapportage; het voldoen aan inspectieverzoeken van overheden
en andere verzoeken van overheden of andere publieke autoriteiten; het
reageren op gerechtelijke procedures zoals dagvaardingen; het uitoefenen van
rechten en rechtsmiddelen; het beheren van interne klachten of claims

Verdediging bij juridische
vorderingen

Het instellen, uitvoeren of bepleiten van juridische vorderingen waarvan
Expeditors het onderwerp is
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WELKE RECHTSGROND GELDT VOOR ONS GEBRUIK VAN UW
PERSOONSGEGEVENS?

Voor het verwerken van uw Gegevens kunnen we een beroep doen op verschillende rechtsgronden, waaronder:




Uw toestemming (alleen waar dat wettelijke is vereist of toegestaan); 1 of



Onze noodzaak te voldoen aan wettelijke verplichtingen en juridische vorderingen in te stellen, uit te voeren
of onszelf daartegen te beschermen; of







De noodzaak de arbeidsovereenkomst die we met u hebben, aan te gaan en uit te voeren. We verwerken
uw Gegevens opdat we onze bedrijfswerkzaamheden kunnen uitvoeren en onze relatie met u kunnen
beheren op een wijze die effectief, legaal en passend is in de periode dat u bij ons werkzaam bent, op het
moment dat uw dienstverband eindigt en nadat u het bedrijf hebt verlaten; of

De noodzaak onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, waaronder:
 Waarborgen dat onze netwerken en gegevens veilig zijn;
 Beheren en uitvoeren van bedrijfsactiviteiten binnen Expeditors en met andere Expeditors-kantoren; en
 Voorkomen of onderzoeken van veronderstelde of feitelijke wetsovertredingen, schendingen van de
arbeidsvoorwaarden of gevallen van niet-naleving van de Expeditors Code of Business Conduct; of

De noodzaak te reageren op uw verzoeken (zoals het beantwoorden van uw vragen over de verwerking van,
de toegang tot of wijzigingen in uw Persoonsgegevens); of
De noodzaak de vitale belangen van personen te waarborgen; of

Elke andere rechtsgrond die anderszins door lokale wetgeving is toegestaan.

Indien we bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (ook wel Gevoelige Persoonsgegevens genoemd)
verwerken over uw raciale of etnische achtergrond, biometrische gegevens of seksuele geaardheid, verkrijgen
we daarvoor altijd eerst uw uitdrukkelijke goedkeuring, behalve waar dat niet wettelijk is vereist of indien de
gegevens benodigd zijn ter bescherming van uw gezondheid in een noodsituatie. Als u een handicap hebt en
wilt dat Expeditors aanpassingen overweegt, kunt u die informatie tijdens de werving- en selectieprocedure
kenbaar maken. In zoverre u Gevoelige Persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Expeditors, gaat u ermee
akkoord dat Expeditors dergelijke gegevens verwerkt overeenkomstig deze Verklaring. Indien we uw Gegevens
verwerken op basis van uw goedkeuring, hebt u het recht (onder bepaalde omstandigheden) die goedkeuring
op elk gewenst moment in te trekken. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat
uw goedkeuring werd ingetrokken. Alle berichtgeving in verband met intrekking van uw goedkeuring of het
aanpassen van de voorwaarden van uw goedkeuring dient schriftelijk te worden gedaan aan het adres van
de Expeditors Global Data Privacy Officer (contactgegevens vindt u hieronder in het gedeelte “Welke
keuzemogelijkheden hebt u?”)

WANNEER DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Om te voldoen aan de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verzameld (informatie daarover vindt u
hierboven in het gedeelte “Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?”) kunnen we uw Persoonsgegevens aan
de volgende partijen openbaar maken:
Filialen van Expeditors. We zijn een mondiaal bedrijf en uw Persoonsgegevens kunnen dan ook worden
gedeeld met bepaalde filialen van Expeditors. Toegang tot Persoonsgegevens binnen Expeditors is beperkt tot
medewerkers die van de informatie op de hoogte moeten zijn voor de in deze Verklaring beschreven
doeleinden, zoals de mensen waarmee u uw sollicitatiegesprek voert, de betreffende manager(s) van de
respectieve vacature en andere geselecteerde medewerkers van Expeditors. Expeditors treft passende

Over het algemeen zijn we ingevolge privacy- en gegevensbeschermingswetten niet verplicht uw goedkeuring te verkrijgen
voor het verwerken van uw Gegevens als die verwerking normale arbeidsdoeleinden betreft.

1
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maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben met
betrekking tot uw Gegevens.
Externe providers. Zoals veel andere bedrijven kunnen ook wij ervoor kiezen bepaalde verwerkingsactiviteiten
betreffende Persoonsgegevens uit te besteden aan externe serviceproviders die ons werkzaamheden en
diensten aanbieden, zoals:





IS/IT-serviceproviders (bijvoorbeeld voor inkoop/onderhoud van software en gegevenshosting)
Consultants

Antecedentenonderzoekbureaus

Publieke en overheidsinstanties. Indien wettelijk vereist, of waar dat nodig is om onze rechten en
eigendommen te beschermen, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met regelgevende instanties of
entiteiten die rechtsbevoegdheid hebben over Expeditors. Uw Gegevens kunnen bovendien openbaar worden
gemaakt in het kader van reguliere rapportagewerkzaamheden van Expeditors of als dat nodig is om de
veiligheid van een persoon te waarborgen, indien uw Gegevens openbaar beschikbaar zijn of met uw
goedkeuring als die goedkeuring wettelijk is vereist.
Professionele adviseurs en anderen. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden, waaronder
professionele adviseurs, zoals:








Banken

Verzekeringsmaatschappijen
Auditors
Juristen

Accountants

Andere externe professionele adviseurs

WANNEER GEVEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDEN IN HET
BUITENLAND?

We zijn een mondiaal bedrijf en de Persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen dan ook worden
doorgegeven aan of toegankelijk worden gemaakt voor filialen van Expeditors en vertrouwde derden in landen
wereldwijd. Als gevolg daarvan worden uw Persoonsgegevens mogelijk buiten het land waarin u woont
verwerkt als dat nodig is voor het realiseren van de in deze Verklaring omschreven doeleinden.
Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) woont, kan het zijn dat we uw
Persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. Sommige van deze landen worden door de Europese
Commissie erkend als landen die een afdoende beschermingsniveau bieden. Met betrekking tot doorgiften
vanuit de Europese Economische Ruimte aan andere landen die niet door de Europese Commissie worden
erkend als landen die een afdoende beschermingsniveau bieden, hebben we adequate maatregelen getroffen
om uw Gegevens te beschermen.
Waar dat door toepasselijke wetgeving wordt vereist, hebben Expeditors en filialen van Expeditors voor
gegevensdoorgiften binnen de groep toepasselijke afspraken voor grensoverschrijdende doorgiften gemaakt,
waaronder mogelijk door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen. Voor
doorgiften aan vertrouwde externe providers zorgen we ervoor dat de betreffende externe provider een
afdoende beschermingsniveau waarborgt, middels contracten of anderszins, en passende afspraken voor
grensoverschrijdende doorgiften aangaat (bijvoorbeeld door de Europese Commissie goedgekeurde
standaardcontractbepalingen).
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HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw Gegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor uw Gegevens
zijn verzameld (informatie daarover vindt u hierboven in het gedeelte “Hoe gebruiken we uw
Persoonsgegevens?”) en we kunnen uw Gegevens bewaren en gebruiken voor eventuele andere vacatures. De
criteria op basis waarvan we onze bewaartermijnen vaststellen, zijn onder meer:






Hoelang hebben we de Persoonsgegevens nodig om u een baan te kunnen aanbieden?

Hebt u een account bij ons? In dat geval bewaren we uw Gegevens zolang uw account actief is of zolang als
nodig is om u diensten te kunnen aanbieden.
Hebt u aangegeven dat we uw Gegevens mogen bewaren voor eventuele andere vacatures?

Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting de Persoonsgegevens te bewaren?
Voorbeelden daarvan zijn onder meer wetten inzake verplichte gegevensbewaring in het betreffende
rechtsgebied, overheidsbepalingen dat Gegevens bewaard moeten blijven die relevant zijn voor een
onderzoek of Gegevens die moeten worden bewaard in verband met rechtsgeschillen.

Als vernietigen of wissen van uw Gegevens niet wettelijk verplicht is, kunnen we uw Gegevens anoniem maken
zodat ze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld of op u kunnen worden teruggevoerd.
Als u niet in aanmerking wilt komen voor andere vacatures of als u wilt dat wij uw Gegevens verwijderen, kunt u
uiteraard contact met ons opnemen via expeditors.com/contact

HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

Ter bescherming van uw Gegevens nemen we passende maatregelen die voldoen aan toepasselijke privacy- en
gegevensbeschermingswetten en -regelgeving, inclusief het verplichten van onze serviceproviders tot het
nemen van passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens te
beschermen. Afhankelijk van de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard van de te
beschermen gegevens nemen we technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico's als
vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot uw Gegevens.

WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEBT U?
Inzage, correctie en verwijdering:





Als u vragen hebt over deze Verklaring of (i) uw Gegevens wilt inzien, nakijken, corrigeren of laten
verwijderen of meer wilt weten over wie toegang heeft tot dergelijke informatie, (ii) enig ander soort verzoek
wilt indienen of (iii) uw zorgen wilt uiten met betrekking tot uw Gegevens, kunt u contact opnemen met de
manager medewerkersrelaties of de District Manager van het kantoor waar u hebt gesolliciteerd. Wanneer u
verzoekt om inzage in uw Gegevens, kunnen we u om informatie vragen om uw identiteit en inzagerecht te
controleren en om uw Gegevens op te zoeken en aan u ter beschikking te stellen. We doen ons best om uw
verzoek tijdig en kosteloos te beantwoorden, behalve waar dat een onevenredige inspanning zou vergen.
Als u hulp nodig hebt bij het opstellen van uw verzoek, kunt u contact opnemen met de manager
medewerkersrelaties of de District Manager van het kantoor waar u hebt gesolliciteerd.

Uw recht van inzage in Gegevens die we over u bewaren is aan beperkingen onderhevig. We hebben
wettelijk mogelijk het recht of zelfs de plicht te weigeren sommige of alle Gegevens die we over u bewaren,
te verstrekken. Bovendien kunnen uw Gegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd overeenkomstig
onze dossierbewaringsverplichtingen en -praktijken. In het geval we u geen inzage kunnen geven in uw
Gegevens, zullen we, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, proberen de redenen daarvoor toe te
lichten.
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Ook na doorgifte van uw Gegevens zoals omschreven in deze Verklaring zijn we verantwoordelijk voor het
nakomen van alle conform toepasselijke plaatselijke wetgeving door u ingediende verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Besluiten inzake promotie of andere dienstverbandkwesties worden door ons gewoonlijk niet uitsluitend
gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming en andere toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. 2 Indien
geautomatiseerde gegevensverwerking wordt gebruikt om uw profiel te bepalen of uw persoonlijkheid te
beoordelen ter ondersteuning van de werving- en selectieprocedure of een professionele assessment van
Expeditors, geeft Expeditors u de mogelijkheid uw gedachten kenbaar te maken, bijvoorbeeld tijdens een
sollicitatiegesprek, en worden eventuele andere door de wet vereiste waarborgen ingesteld. U kunt schriftelijk
verzoeken om een kopie van resultaten van eventuele tests die u hebt afgelegd in het kader van de werving- en
selectieprocedure.
Verzoeken, klachten en bezwaren: U kunt verzoeken, klachten en/of bezwaren betreffende de verwerking
van uw Gegevens schriftelijk indienen bij:
Expeditors International of Washington, Inc.
Legal Department
1015 3rd Ave
Seattle, Washington State 98104
Verenigde Staten van Amerika
Ter attentie van: Melissa Loh, Senior Counsel and Global Data Privacy Officer
Via e-mail: dataprivacy@expeditors.com

WANNEER WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

We kunnen deze Verklaring op enig moment aanpassen of bijwerken overeenkomstig wijzigingen in
wettelijke vereisten of interne informatiebeleidsregels en -praktijken. De meest recente versie van deze
Verklaring is van toepassing op ons gebruik van uw Persoonsgegevens.
Ingangsdatum: 12 april 2018
Laatst bijgewerkt: 5 februari 2018

Indien van toepassing volgens de privacy- en gegevensbeschermingswetten van het land waarin u woont, hebt u het recht niet “te
worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit” of
geautomatiseerde besluitvorming, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen.
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