
 

KENNISGEVING EER EN VK-BEROEPSGEGEVENS 

In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe Cargill persoonsgegevens van u in een beroepscontext 

gebruikt als Gegevensverwerker. We verwijzen hiernaar als 'Beroepsgegevens'. U hebt ook bepaalde 

wettelijk rechten met betrekking tot Beroepsgegevens. In deze kennisgeving worden deze rechten 

samengevat. 

Lees voor meer informatie het Beleid inzake de bescherming van Beroepsgegevens van Cargill. 

1. WELKE BEROEPSGEGEVENS VERZAMELT CARGILL? 

Cargill verzamelt verschillende typen Beroepsgegevens over u met betrekking tot uw werk bij Cargill. 
Dit omvat de volgende categorieën: 
 

• contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres etc.; 
 

• financiële gegevens, zoals salaris, bankrekeninggegevens, gebruik bedrijfscreditcard, 
secundaire arbeidsvoorwaarden etc.; 

 

• selectiegegevens, zoals cv's, sollicitatieformulieren etc.; 
 

• carrièregegevens zoals feedback of prestatiebeoordelingen, disciplinaire documenten, 
informatie over vaardigheden en ervaring, absentie etc.; 

 

• informatie over uw gebruik van bedrijfsmiddelen van Cargill, zoals computer, telefoon etc. 
(indien relevant en toegestaan voor verzameling door plaatselijke wetgeving); 

 

• beelden van bewakingscamera's en bezoekgegevens van bezoekers aan Cargill-locaties. 
 

Cargill ontvangt over het algemeen beroepsgegevens rechtstreeks van u of van derden, zoals externe 
dienstverleners die ondersteuning bieden met gezondheid en veiligheid, reizen en uitgaven, en andere 
beroepsgerelateerde doeleinden die hieronder worden beschreven. 
 

2. WAT DOET CARGILL MET UW BEROEPSGEGEVENS? 

Over het algemeen gebruik Cargill gebruik Beroepsgegevens alleen voor beroepgerelateerde 

doeleinden, waaronder: 

• personeelsplanning en -werving, zoals het plaatsen van vacatures, voeren van 
sollicitatiegesprekken, aannemen van nieuw personeel; 

• management en beheer, zoals nieuwe carrièreontwikkeling werknemer, compensatie en 
arbeidsvoorwaarden, en prestatiemanagement; 

• prestaties van de bedrijfsactiviteiten van Cargill, zoals het uitvoeren van de dagelijkse 
zakelijke activiteiten; 

• naleving van wetten en regelgeving, zoals naleving van vereisten voor gezondheid en 
veiligheid en andere wettelijke of fiscale verplichtingen, deelnemen aan due diligence-
activiteiten voor de verkoop of aankoop van een bedrijf, of met betrekking tot juridische 
procedures, een intern onderzoek of een audit; 

• beveiligingsbeheer, zoals activiteiten die betrekking hebben op de beveiliging van de 
gebouwen, activa, gegevens en Personen waar Cargill verantwoordelijk voor is. 

 

https://cargill.policytech.com/docview/?docid=1873


 

Cargill verwerkt Beroepsgegevens omdat dat een vereiste is met betrekking tot uw arbeidscontract. 
Daarnaast kan verwerking gebaseerd zijn op uw toestemming of omdat het nodig is aan een wettelijke 
verplichting te voldoen of om ons in staat te stellen onze zakelijke belangen te behartigen als 
leverancier van voedsel, landbouw, financiële en industriële producten en diensten.  
 

3. PRINCIPES VAN GEGEVENSBESCHERMING VAN CARGILL 

Cargill neemt de volgende principes met betrekking tot de bescherming van Beroepsgegevens in 

acht: 

• We verwerken gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze. 

• We verwerken gegevens voor een specifiek en rechtmatig bedrijfsdoeleinde en niet op 
een manier die onverenigbaar is met dat doeleinde. 

• We gebruiken Beroepsgegevens die adequaat, relevant en niet excessief zijn voor het 
doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt. 

• We houden gegevens nauwkeurig bij en werken deze waar nodig bij. 

• We bewaren gegevens in een zodanige vorm dat identificatie niet mogelijk is gedurende 
een langere periode dan nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. 

• We beschermen gegevens tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of verlies, 
wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang door het treffen van passende 
technische en organisatorische maatregelen. 

• We verwerken gegevens in overeenstemming met de persoonlijke rechten van de 
betrokkene. 

 

4. AAN WIE WORDEN UW BEROEPSGEGEVENS BEKENDGEMAAKT? 

(a) Binnen Cargill  

Cargill beperkt de toegang tot Beroepsgegevens tot personen binnen de onderneming die op de 

hoogte moeten zijn van die gegevens. Als internationale onderneming die zaken doet over 

landsgrenzen heen, wordt Cargill in dit verband vaak geconfronteerd met situaties waarin gegevens 

moeten worden overgedragen aan een Cargill-bedrijf in een ander land, waaronder in landen waar 

Persoonsgegevens mogelijk niet of minder wettelijk worden beschermd. Het is echter de bedoeling 

van het Gegevensbeschermingsbeleid van Cargill om in elk land waar Cargill zaken doet, adequate 

bescherming van uw Beroepsgegevens te garanderen. 

Cargill heeft een juridisch mechanisme geïmplementeerd dat bekend staat als bindende 

gedragsregels om bescherming te bieden om Beroepsgegevens van de EER en het VK te beschermen 

als ze worden overgedragen naar een ander Cargill-bedrijf. Een samenvatting van onze bindende 

gedragsregels voor Beroepsgegevens kan hier gevonden worden.  

 

(b) Buiten Cargill 

Cargill deelt Beroepsgegevens met geautoriseerde externe serviceproviders, zoals compensatie en 

arbeidsvoorwaarden die de informatie moeten kennen. Als dit het geval is legt Cargill passende 

contractuele verplichtingen op met betrekking tot Beroepsgegevens aan dergelijke Externe 

providers.  

https://sites.cargill.com/sites/TGRC2/Pages/ssol_GPO_binding.aspx


 

We vereisen dat externe serviceproviders andere beschermingen implementeren voor 

Persoonsgegevens die worden overgedragen van de EER of het VK. 

Naast de Externe serviceproviders maakt Cargill uw Beroepsgegevens alleen bekend aan externe 

partijen buiten Cargill:  

• wanneer dit wettelijk wordt vereist; 

• in reactie op een legitiem verzoek om assistentie van de politie of een andere 
wethandhavingsdienst; 

• om juridisch advies te vragen aan externe advocaten van Cargill of in verband met een juridisch 
geschil met een externe partij;  

• in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf; of 

• om een externe partij (zoals een potentiële leverancier of klant) de mogelijkheid te bieden 
contact op te nemen in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld de 
contactgegevens van een Persoon te verstrekken, bijvoorbeeld het telefoonnummer en e-
mailadres.  

 

5. UW RECHTEN UITOEFENEN 
Als u een afschrift wenst van uw Beroepsgegevens of als u deze gegevens wilt corrigeren of 

bijwerken, maak dan gebruik van dit formulier. 

Als u een klacht hebt over de manier waarop Cargill uw Beroepsgegevens heeft gebruikt, moet u uw 

klacht in eerste instantie schriftelijk indienen bij uw manager. Als dit niet van toepassing is, moet u 

uw klachten schriftelijk indien bij uw Local Privacy Champion of het Global Privacy Office, welke het 

meest geschikt is. 

Als uw manager er niet in is geslaagd om uw zorgen binnen een redelijke periode af te handelen, kan 

de klacht worden geëscaleerd naar de Local Privacy Champion die verantwoordelijk is voor het land 

(of de regio) waarin u zich bevindt. 

Als uw klacht niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost, kan deze worden geëscaleerd naar 

het Global Privacy Office door gebruik te maken van dit formulier. 

Nadat het Global Privacy Office een geëscaleerde klacht heeft onderzocht, stuurt het Global Privacy 

Office u binnen een redelijke termijn een schriftelijke reactie met daarin de conclusies en details over 

eventuele voorgenomen herstelmaatregelen. 

Als uw zorgen en niet volledig zijn weggenomen door het Global Privacy Office, hebt u het recht uw 

zorgen bekend te maken bij uw Gegevensbeschermingsinstantie of voor de rechtbank in uw land om 

compensatie te vragen van Cargill voor verlies dat of schade die u hebt geleden. Ga voor meer 

informatie hierover en uw recht op compensatie vaar Bijlage 2 van het Beleid inzake de bescherming 

van Beroepsgegevens van Cargill. 

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de verwijdering van uw Beroepsgegevens of een 

beperking van het gebruik ervan te verzoeken, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan (inclusief 

voor directe marketingdoeleinden), ze te ontvangen als pdf of ze te laten verzenden naar een andere 

organisatie. Maak gebruik van dit formulier als u een van deze rechten wilt uitoefenen. 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsinstantie als u 

vindt dat we uw Beroepsgegevens op een onwettige manier hebben verwerkt of uw rechten hebben 

overtreden.  
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6. UW BEROEPSGEGEVENS BEHOUDEN 
We bewaren uw Beroepsgegevens overeenkomstig de planningen voor documentretentie van Cargill 

die beschikbaar zijn op 

https://cargillonline.sharepoint.com/sites/RIMCOE/SitePages/Retention.aspx.  

 

7.  NEEM CONTACT MET ONS OP 
 
Cargill Global Privacy Office 
Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata 
MN 55391-2399 

Verenigde Staten 

https://cargillonline.sharepoint.com/sites/RIMCOE/SitePages/Retention.aspx

