PRIVACYBELEID
Wabtec Corporation en zijn entiteiten in eigen beheer en met een meerderheidsbelang
(gezamenlijk "Wabtec","wij’ of 'ons”), respecteren uw zorgen over privacy. Verwijzingen naar
"Wabtec", "wij", "ons" en "onze" in dit Privacybeleid zijn verwijzingen naar de entiteit die
verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, wat meestal de entiteit is die
uw Persoonsgegevens verkrijgt.
Dit Privacybeleid is van toepassing op de Persoonsgegevens die we verkrijgen via de
eigendommen van Wabtec, waaronder websites, mobiele applicaties en sociale media-pagina's
die verwijzen en doorlinken naar dit Privacybeleid ("Online kanalen“). Dit Privacybeleid is niet
van toepassing op producten en diensten die een afzonderlijk Privacybeleid publiceren.
Dit Privacybeleid beschrijft de soorten Persoonsgegevens die we verkrijgen via de Online
kanalen, hoe we die Persoonsgegevens kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, en hoe u
uw rechten ten aanzien van onze verwerking van de Persoonsgegevens kunt uitoefenen. Het
Privacybeleid beschrijft tevens de maatregelen die we nemen om de Persoonsgegevens die we
verkrijgen te beschermen en hoe u ten aanzien van onze privacypraktijken contact met ons kunt
opnemen.
De Online kanalen kunnen links bevatten naar websites en functies van derden, die geen
eigendom zijn van of direct of indirect door Wabtec beheerd worden. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden, die onderworpen zijn aan hun
respectieve privacybeleidsvoorschriften.
Klik op een van de onderstaande links om naar het vermelde gedeelte te gaan:
De privacypraktijken van Wabtec in één oogopslag
Persoonsgegevens die we verkrijgen
Hoe we Persoonsgegevens gebruiken
Delen van Persoonsgegevens
Gegevensoverdrachten
Uw keuzes
Hoe we Persoonsgegevens beschermen
Bewaring van Persoonsgegevens
Aanvullende informatie
o Kennisgeving aan inwoners van Californië
o Persoonsgegevens van kinderen
o Wijzigingen aan ons Privacybeleid
• Hoe u contact met ons kunt opnemen
De privacypraktijken van Wabtec in één oogopslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doel

Wettelijke grondslag

Relevante
Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Legitiem belang: om contact met u op
te nemen nadat we uw
contactgegevens ontvangen hebben

Naam, telefoon, emailadres

24 maanden na het
laatste contact

Legitiem belang: om de vragen te
beantwoorden die u via het
contactformulier verzonden hebt

Naam, e-mailadres,
telefoonnummer,
faxnummer

24 maanden na het
laatste contact

Verzoek om toegang
tot een beperkte
website

Contract: Abonnementsovereenkomst
voor toegang tot beperkte website

Naam, e-mailadres,
telefoonnummer,
faxnummer

24 maanden na afloop
of beëindiging van het
abonnement

Opt-in-aanmelding
voor e-mail

Legitiem belang: om u nieuws te
verschaffen waarvoor u zich
aangemeld hebt

E-mailadres

24 maanden na het
laatste niet-succesvolle
contact

Prijsinformatie
verschaffen

Legitiem belang: om u de
prijsinformatie te verschaffen die u via
het offerteformulier aangevraagd hebt

Naam, e-mailadres, adres

24 maanden na
inzameling

Werving

Legitiem belang: om op uw sollicitatie
te reageren

Naam, telefoonnummer,
e-mailadres, land, CV,
geboortedatum, etniciteit,
geslacht

24 maanden na het
laatste contact

Contact

Vragen
beantwoorden

Persoonsgegevens die we verkrijgen
We kunnen Persoonsgegevens verkrijgen via de Online kanalen. "Persoonsgegevens" omvatten
informatie die gebruikt kan worden om u, direct of indirect, als natuurlijk persoon te
identificeren, in het bijzonder in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken,
zoals een identificatienummer, online is of een of meer factoren die specifiek zijn voor uw
identiteit als natuurlijk persoon
De soorten Persoonsgegevens die we kunnen verkrijgen, zijn:
•
•
•

contactgegevens (zoals naam, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en postadres) voor u of voor
anderen (bijv. leidinggevenden in uw bedrijf);
informatie die gebruikt wordt om uw online account te creëren (zoals een gebruikersnaam,
wachtwoord en beveiligingsvraag en -antwoord);
biografische en demografische informatie die in geen geval gerelateerd is aan raciale of etnische
afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een
vakbond, biometrische gegevens met het doel een natuurlijk persoon op unieke wijze te

•
•

•

•
•

•

identificeren, gegevens ten aanzien van gezondheid of gegevens ten aanzien van het seksleven of
de seksuele geaardheid geslacht van een natuurlijk persoon (zoals geboortedatum, leeftijd,
geslacht, functie/positie, burgerlijke staat en kinderen, informatie over de partner en andere
gezinsleden);
aankoop- en klantenservicegeschiedenis;
financiële informatie (zoals betalingsinformatie, waaronder naam, factuuradres en
betaalkaartgegevens (zoals kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode);
bankrekeninggegevens; financiële overzichten; inkomsten; en kredietbeoordeling);
locatiegegevens (zoals gegevens afgeleid van uw IP-adres, land en postcode) en de exacte
geolocatie van uw mobiele apparaat waar we een kennisgeving en keuze verstrekt hebben, indien
van toepassing;
contactgegevens die u verstrekt over vrienden of andere mensen van wie u wilt dat wij contact
met hen opnemen;
navigatiegegevens en andere informatie over uw online activiteiten (zoals informatie over uw
apparaten, surfgedrag en gebruikspatronen), waaronder via de Online kanalen en websites van
derden, die we verkrijgen middels het gebruik van cookies, webbeacons en soortgelijke
technologieën (zie ons Cookiebeleid); en
andere persoonsgegevens omvat in de inhoud die u bij ons indient (zoals via onze functie
'Contact opnemen met ons').
Wabtec streeft ernaar om de Persoonsgegevens die we bewaren zo correct en actueel mogelijk te
houden. Zorg ervoor dat de Persoonsgegevens die u aan ons communiceert correct en actueel
zijn.
We maken gebruiken van webanalysediensten van derden ten aanzien van de Online kanalen,
waaronder Google Analytics, die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om gegevens
te verzamelen (zoals IP-adressen) om het gebruik van en interactie met de Online kanalen te
evalueren. (Hier vindt u meer informatie over de advertentiefuncties van Google, waaronder de
momenteel beschikbare afmeldmechanismen van Google Analytics. Bekijk ons Cookiebeleid
voor meer informatie over deze en andere analysediensten en hoe u zich kunt afmelden)
Als u ervoor kiest om bepaalde Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, zijn we mogelijk
niet in staat om bepaalde producten en diensten aan te bieden en hebt u mogelijk geen toegang
tot bepaalde functies van de Online kanalen.
Persoonsgegevens die we vanuit andere bronnen verzamelen.
Wij en derde partijen waarmee we werken, kunnen informatie die we in de loop der tijd over u
verzamelen en via de Online kanalen combineren met informatie die vanuit andere bronnen
verkregen is. Dit helpt ons bij het verbeteren van de algehele correctheid en volledigheid van de
informatie en helpt ons ook om onze interacties beter op u af te stemmen (zie met name
ons Cookiebeleid).
Hoe we Persoonsgegevens gebruiken

•

voor het aanbieden en beheren van onze producten en diensten;

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

voor het verwerken en vervullen van bestellingen en om u op de hoogte te houden van de status
van uw bestelling;
voor het communiceren over en beheren van onze producten, diensten, evenementen,
programma's en promoties (bijv. door het verzenden van waarschuwingen, promotiemateriaal,
nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie);
voor het uitvoeren van gegevensanalyses (zoals marktonderzoek, trendanalyses, financiële
analyses en klantsegmentering);
voor de retargeting van advertenties en het evalueren van de effectiviteit van onze
marketinginspanningen (waaronder door onze deelname aan advertentienetwerken);
voor het bieden van klantenondersteuning;
voor het verwerken, evalueren en reageren op verzoeken, vragen en toepassingen;
voor het creëren, beheren en communiceren met u over uw account (waaronder eventuele
aankopen en betalingen);
voor het uitvoeren van marketing- en verkoopactiviteiten (waaronder het genereren van leads,
nastreven van marketingprospects, het uitvoeren van marktonderzoek, het bepalen en beheren
van de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes en het beheren van ons merk);
voor het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten (zoals door het beheren,
versterken en verbeteren van onze producten en diensten; voor het ontwikkelen van nieuwe
producten, diensten en Online kanalen; voor het beheren van onze communicatie en klantrelaties;
en voor het uitvoeren van boekhoud-, audit-, facturerings-, afstemmings- en
incassowerkzaamheden);
voor het verifiëren van uw identiteit en beschermen daarvan tegen en voorkomen van fraude en
andere onwettige activiteiten, ongeautoriseerde transacties, vorderingen en andere
aansprakelijkheden, en het beheren van risicoblootstelling en kwaliteit; en
voor het uitvoeren van onderzoeken en voldoen aan en afdwingen van toepasselijke wettelijke
eisen, relevante industrienormen, contractuele verplichtingen en ons beleid en onze voorwaarden
(zoals dit Privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden van Online kanalen); en voor het
onderhouden en verbeteren van de veiligheid en beveiliging van onze producten, diensten,
Online kanalen, netwerkdiensten, informatiebronnen en medewerkers.
We mogen Persoonsgegevens die we verkrijgen via Online Kanalen uitsluitend met informatie
die we via andere kanalen verkrijgen combineren voor de hierboven beschreven doeleinden, of
zoals beschreven bij het verzamelen via dergelijke andere kanalen. We mogen persoonsgegevens
anonimiseren of samenvoegen en deze gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en
voor andere doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We mogen
Persoonsgegevens ook gebruiken voor aanvullende doeleinden dan die geïdentificeerd zijn op
het moment van verzameling, op voorwaarde dat dergelijke overige doeleinden compatibel
blijven met de oorspronkelijke doeleinden. Wij zullen u in elk geval informeren over dergelijke
aanvullende doeleinden en, voor zover wettelijk vereist, uw voorafgaande toestemming vragen.
Voor zover door de toepasselijke wetgeving vereist is, mogen we ook uw toestemming vragen
voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door Wabtec zoals
hierboven beschreven is, bestaat meestal uit een van de volgende zaken:

•

Uw toestemming;

•
•
•

Uitvoering van een overeenkomst met u;
Onze legitieme belangen; of
Naleving van onze wettelijke verplichtingen.
Zie voor meer informatie De privacypraktijken van Wabtec in één oogopslag.
Delen van Persoonsgegevens
We verkopen geen Persoonsgegevens of maken die niet op andere wijze openbaar, behalve zoals
hier of op het moment van verzameling beschreven is.
We mogen Persoonsgegevens delen binnen de Wabtec-groep voor de doeleinden die in dit
Privacybeleid beschreven zijn.
We mogen uw Persoonsgegevens delen met onze gelieerde entiteiten en andere externe
zakenpartners, leveranciers, verkopers of opdrachtnemers die namens ons en onder onze
instructies handelen, ongeacht of deze zich binnen of buiten de Europese Unie ("EU") of de
Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden, voor het uitvoeren van onze
bedrijfsactiviteiten, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze Online kanalen en onze
producten en diensten, het verzenden van marketing- en ander communicatiemateriaal met
betrekking tot ons bedrijf, het reageren op sollicitaties en indien nodig, met uw toestemming.
Daarom mogen we Persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

•

•

•

Binnen Wabtec en elk van onze gelieerde entiteiten die zich binnen of buiten de EU/EER
bevinden, voor de verwerking of opslag van Persoonsgegevens in verband met de
bovengenoemde doeleinden;
Met zakelijke partners, leveranciers, erkende externe agenten of opdrachtnemers van Wabtec om
onze producten en diensten aan te bieden of transacties te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn,
maar zijn niet beperkt tot: het verwerken van bestellingen, hosten van websites en bieden van
ondersteuning; en
In verband met, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen,
samenvoeging of herstructurering, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf
door een ander bedrijf.
We mogen Persoonsgegevens over u ook openbaar maken (1) als we hiertoe verplicht worden of
wanneer dit toegestaan is door toepasselijke wetgeving of een juridische procedure (zoals een
gerechtelijk bevel of dagvaarding), (2) aan wethandhavingsinstanties of andere
overheidsfunctionarissen om aan een legitiem juridisch verzoek te voldoen, (3) wanneer wij van
mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om fysieke schade of financieel verlies te
voorkomen, (4) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, (5) in
verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteit of (6)
anderszins met uw toestemming.
Gegevensoverdrachten
Als wereldwijd opererende organisatie met gelieerde entiteiten binnen en buiten de EU/EER en
grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, mogen we uw Persoonsgegevens overdragen tussen

entiteiten van Wabtec, waaronder in de VS, en/of aan externe zakenpartners, dienstverleners,
verkopers of opdrachtnemers die zich binnen of buiten de EU/EER bevinden, voor doeleinden
die beschreven zijn in de bovenstaande sectie “Hoe we uw Persoonsgegevens delen”, waaronder
ten behoeve van gegevensverwerking of -opslag namens en onder controle van Wabtec.
Wabtec implementeert grensoverschrijdende overdrachten in overeenstemming met toepasselijke
beschermingsregelgeving ten aanzien van privacy en gegevens, waaronder Verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de “AVG”).
Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een
adequaat beschermingsniveau ontvangen, implementeert Wabtec de gepaste maatregelen om
ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens binnen de verbonden entiteiten van Wabtec en door
de bovengenoemde derde partijen behandeld wordt op een manier die consistent is met de
toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en deze respecteert. Maatregelen kunnen
in het bijzonder een gegevensoverdrachtovereenkomst omvatten.
Uw rechten
U hebt het recht op toegang, het verkrijgen van een papieren of elektronisch exemplaar, inzage,
correctie en bijwerken van al uw Persoonsgegeven, in het bijzonder om de juistheid ervan te
bevestigen. Onder voorbehoud van enige relevante wettelijke vereisten en vrijstellingen, kunt u
ook vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of daar bezwaar tegen te
maken of om te verzoeken dat bepaalde van uw Persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderd
worden.
Als u binnen de EU/EER woont, kunt u ook gebruik maken van uw recht op overdraagbaarheid
van uw Persoonsgegevens als de wettelijke grondslag voor de verwerking (i) (a) een
overeenkomst of (b) uw toestemming is en (ii) dergelijke verwerking door geautomatiseerde
middelen geïmplementeerd is. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek beperkt kan zijn
tot uitsluitend de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt of die we op dat moment bewaren en
onder voorbehoud zijn van relevante wettelijke vereisten en uitzonderingen, waaronder
procedures voor identiteitsverificatie.
Wabtec levert redelijke inspanningen om aan bovengenoemde verzoeken te voldoen, tenzij
dergelijke verzoeken bij wet verboden zijn, of er een legitiem doel is om uw Persoonsgegevens
te bewaren, in welk geval wij u hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen. We
behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren voordat een verzoek ten aanzien van
uw Persoonsgegevens door ons verwerkt wordt. Vragen over uw Persoonsgegevens kunt u
stellen met behulp van de contactgegevens aan het einde van dit Beleid.
Hoe we de verzending van Persoonsgegevens beschermen
De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons.
We handhaven administratieve, organisatorische procedures en technische en fysieke
beveiligingsmaatregelen, in overeenstemming met wettelijke vereisten waar de
Persoonsgegevens verkregen zijn, die zijn ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid

tegen onwettig(e) of ongeautoriseerd(e) vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of
openbaarmaking van, of toegang tot, de Persoonsgegevens die ons via de Online kanalen
verstrekt worden.
Als zodanig vertrouwt Wabtec op redelijke maatregelen ter bescherming van de
Persoonsgegevens in ons bezit, waaronder:
•
•

•

•

Handhaving van groepsbrede beleidsvoorschriften en procedures met betrekking tot het gebruik
van Persoonsgegevens, beveiliging en vertrouwelijkheid;
Het beperken van toegang tot Persoonsgegevens tot alleen die medewerkers en externe
dienstverleners op basis van 'noodzaak om te weten’ en onder strikte
vertrouwelijkheidsvereisten;
Het gebruik van technologieën om gegevens gedurende de overdracht te beveiligen, zoals SSLversleuteling voor sommige gegevens die u via de Online kanalen verstrekt en het gebruik van
passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we verzamelen en bezitten te beschermen;
Gebruik van redelijke maatregelen en processen voor het detecteren van en reageren op
ongepaste pogingen om inbreuk te maken op onze computersystemen en -netwerken.
We kunnen niet garanderen dat het Internet en alle communicatie daarop te allen tijde veilig is,
en we kunnen de veiligheid van enige Persoonsgegeven die u ons via deze technologie verstrekt
daarom niet waarborgen of garanderen. In dit verband handhaven we procedures om met elke
vermeende inbreuk op de gegevensbeveiliging om te gaan en zullen wij u en elke regelgever op
de hoogte stellen van een vermeende inbreuk, zoals wettelijk verplicht is.
Bewaring van Persoonsgegevens
Voor zover door de toepasselijke wetgeving toegestaan is, bewaren we de Persoonsgegevens die
we over u verkrijgen, zolang dit (1) strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze
verkregen hebben, in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid of (2) we een
andere wettelijke grondslag hebben, die in dit Privacybeleid of op het moment van verzameling
vermeld is, voor het bewaren van die informatie na de periode waarvoor het nodig is om het
oorspronkelijke doel voor het verkrijgen van de Persoonsgegevens te dienen.
Raadpleeg het bovenstaande onderdeel ‘De privacypraktijken van Wabtec in één oogopslag’
voor meer informatie over de bewaartermijnen.
Aanvullende informatie
Kennisgeving aan inwoners van Californië
Behoudens bepaalde beperkingen onder de Californische wetgeving, mogen inwoners van
Californië ons vragen om (1) een lijst van bepaalde categorieën persoonsgegevens te verstrekken
die we aan derden bekendgemaakt hebben voor hun direct marketing-doeleinden in het
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar en (2) de identiteit van die derden. Stuur een e-mail naar
om
met als onderwerp 'California Shine the Light Privacy Request' en in
de hoofdtekst van uw bericht om deze informatie te verkrijgen.

Persoonsgegevens van kinderen
De Online kanalen zijn ontworpen voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen
jonger dan 18 jaar. We verzamelen of vragen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger
dan 18 jaar via de Online kanalen. Als we erachter komen dat we persoonsgegevens hebben
verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we de informatie onmiddellijk uit onze
bestanden verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 18 jaar ons mogelijk
persoonsgegevens heeft verstrekt Neem dan contact op met ons zoals vermeld in het gedeelte
Hoe u contact met ons kunt opnemen in dit Privacybeleid.
Keuze en afmelding
We mogen u dienstcommunicatie sturen met betrekking tot de producten of diensten die we u via
e-mail aanbieden (zoals om u te informeren over wijzigingen aan het product of de dienst die u
bij ons aangevraagd hebt, herzieningen van onze algemene voorwaarden of dit Beleid).
Aangezien dergelijke dienstcommunicatie noodzakelijk is om u onze producten of diensten te
leveren of om zonder wettelijke verplichtingen te voldoen, kunt u zich niet afmelden voor de
ontvangst ervan.
Afhankelijk van uw keuzes mogen we u ook via e-mail marketingcommunicatie sturen. Naast de
link "Uitschrijven" in elk van onze e-mailmarketingcommunicaties, kunt u zich op elk moment
vrij afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van Wabtec of andere emailmarketingcommunicaties van Wabtec door een e-mail te sturen naar
.
Wijzigingen in ons Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd bij te werken om eventuele
wijzigingen aan onze producten of diensten weer te geven of om te voldoen aan wijzigingen in
onze juridische en/of wettelijke verplichtingen. Als we ons beleid wijzigen, zullen we de
herziene versie op de relevante Online kanalen publiceren, met een bijgewerkte
herzieningsdatum ten minste dertig dagen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.
Wanneer dergelijke wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij u ook via andere middelen op de
hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden, zoals door u een e-mailmelding te
sturen of via de Online kanalen, producten of diensten. Door onze Online kanalen dertig dagen
na het van kracht worden van dergelijke herzieningen te blijven gebruiken, wordt u geacht de
akkoord te gaan met de herzieningen en zich eraan te houden.
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of als u wilt dat wij informatie over u
of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het
onderstaande adres of schrijf ons aan op:
Attn: Chief Privacy Officer
1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - VS

Telefoon: 412-825-1000
Fax: 412-825-1019
E-mail:
Als u niet tevreden bent met ons antwoord of de manier waarop wij uw Persoonsgegevens
verwerken in overeenstemming met dit Beleid, hebt u mogelijk ook het recht om een klacht in te
dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of een bevoegde rechtbank. Als u binnen de
Europese Unie woont, kunt u hier een lijst met nationale gegevensbeschermingsautoriteiten
vinden: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

