Privacyverklaring voor www.rollon.com

We willen u van harte welkom heten op onze website en u bedanken voor de interesse die u toont in ons
bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer erns g en verwerken uw gegevens enkel
in overeenstemming met de toepasselijke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens met name de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de speciﬁeke lokale we en, indien van
toepassing. Onderhavig privacybeleid verstrekt u alle informa e over de manier waarop Rollon al uw
persoonsgegevens verwerkt als u onze website bezoekt en over uw rechten als Betrokken par j.
Korte verklaring van bepaalde termen die worden gebruikt:
"persoonsgegevens" is informa e waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïden ﬁceerd. Dit omvat onder andere - uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres.
"anonieme gegevens" zijn alle gegevens die niet verwijzen naar een speciﬁeke gebruiker.
Alle gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in de AVG, tenzij anders vermeld.

Uw rechten als betrokkene
We willen u op de hoogte brengen van uw rechten als betrokken par j. Deze rechten worden vermeld in
Ar kelen 15 - 22 van de AVG n omva en de volgende rechten:
•

Recht van inzage (Art. 15 AVG)

•

Recht op gegevenswissing / recht op vergetelheid (Art. 17 AVG)

•

Recht op rec ﬁca e (Art. 16 AVG)

•

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

•

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)

•

Recht van bezwaar (Art. 21 AVG).

Om beroep te doen op deze rechten, gelieve (bij voorkeur) contact op te nemen via privacy@rollon.com.
Hetzelfde geldt als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken. U hebt tevens het
recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar
Houd rekening met het volgend betreﬀende uw recht van bezwaar:
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marke ng (u vindt meer informa e in onze
privacyverklaring voor klanten/leveranciers), hebt u het recht om op ieder moment bezwaar aan te tekenen
zonder hiervoor een reden of redenen te verstrekken. Dit geldt tevens voor het proﬁleren, in zoverre dit
verband houdt met direct marke ng.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marke ng, zullen we u
persoonsgegevens niet langer voor zulke redenen verwerken, maar dit zal geen invloed hebben op de

voorgaande desbetreﬀende ac viteiten. Het bezwaar is volledig kosteloos en kan informeel worde
ingediend door contact op te nemen met ons, bij voorkeur via: privacy@rollon.com.
Indien we uw gegevens zouden verwerken om uw rechtma ge belangen te beschermen, kan u zich op elk
moment verze en tegen zulke verwerking voor alle mogelijke redenen voor uw speciﬁeke situa e; dit geldt
tevens voor het proﬁleren krachtens deze bepalingen.
We zullen vervolgens de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende legi eme
redenen hebben om zulke informa e te verwerken die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden
of indien de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Doelen en we elijke basis voor de gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens stemt overeen met de bepalingen van de AVG en alle andere
toepasselijke regelgevingen inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslagen voor gegevensbescherming
komen voort uit Ar kel 6 van de AVG.
We verwerken uw gegevens op basis van Art. 6 I 1 b, c AVG om ac viteiten op te starten, contractuele en
we elijke verplich ngen na te komen, de contractuele rela e uit te oefenen, producten en diensten aan te
bieden en klantenrela es te bestendigen, en dit kan ook marke ng en direct marke ng omva en, Art. 6 I 1 f
AVG.
Uw toestemming, Art. 6 I 1 a AVG, kan tevens een we elijke basis vormen voor de gegevensverwerking. We
zullen u op de hoogte houden van de doelen van de verwerking van persoonsgegevens en het recht om uw
akkoord in te trekken telkens we uw toestemming vragen. Als de toestemming ook betrekking hee op de
verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens zullen wij u hier expliciet van op de hoogte
brengen jdens het toestemmingsproces.
De verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens binnen de betekenis van Ar kel 9 (1) AVG kan
enkel plaatsvinden waar nodig op grond van de we elijke bepalingen en er is geen reden om aan te nemen
dat uw rechtma g belang de overhand zou hebben op de staking van de verwerking van zulke gegevens.

Gegevensoverdracht / Verstrekking aan derden
We zullen uw gegevens enkel delen met derden binnen het toepassingsgebied van voornoemde we elijke
bepalingen of op basis van uw toestemming. In alle andere gevallen zal de informa e niet worden gedeeld
met derden, tenzij we hiertoe worden gehouden krachtens verplichte we elijke bepalingen (verstrekken
van informa e aan externe instan es met inbegrip van de toezichthoudende autoriteiten of
rechtshandhavingsinstan es). Wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met of bekendgemaakt aan
externe par jen en dit is vereist, zullen we alles in het werk stellen om de gepaste gegevensbescherming in
te voeren (bijv. een overeenkomst inzake gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 28 III AVG, EU
Modelbepalingen inzake Gegevensbescherming, Bindende Bedrijfsvoorschri en, Art. 46 II b, c AVG)). We
kunnen uw gegevens doorsturen naar andere vennootschappen van de TIMKEN-Groep waarvan wij deel
uitmaken, als dit is vereist voor organisatorische / administra eve doeleinden (Art. 6 I 1 f AVG) of als u
hiervoor uw toestemming hebt gegeven (Art. 6 I 1 a AVG).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers
Binnen onze organisa e stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat enkel de bevoegde individuen
voor de verwerking van persoonsgegevens om hun contractuele en we elijke verplich ngen uit te voeren,

gemach gd zijn om persoonsgegevens te verwerken. In bepaalde gevallen kunnen externe dienstverleners
onze bedrijfsafdelingen ondersteunen bij uitbreiding van hun taken. (Bijv. IT-service-providers). Zulke
dienstverleners worden aangesteld in overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming.

Overdracht van persoonsgegevens aan andere landen
Een overdracht van persoonsgegevens aan andere landen (buiten de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte) zal enkel gebeuren als dit bij wet is vereist of als u uw toestemming hebt gegeven
voor zulke gegevensoverdracht. Als zulke transfer plaats, worden gepaste instrumenten ingezet, zoals de EU
Modelbepalingen inzake Gegevensbescherming, Bindende Bedrijfsvoorschri en, Art. 46 II b, c AVG. Uw
gegevens mogen worden overgedragen naar de VS.

Periode van gegevensopslag
De persoonsgegevens die worden verzameld als u onze website of de diensten van deze website gebruikt,
worden verwerkt in overeenstemming met de principes van gegevensminimalisa e en opslaglimieten. Dit
betekent dat uw gegevens worden verwijderd zodra we ze niet langer op rechtma ge manier verwerken
voor een vooraf bepaald doel (dit doel kan worden beïnvloed door een toestemmingsverklaring die u kan
hebben gegeven). Daarnaast is het mogelijk dat de opslag van deze gegevens is vereist omwille van
we elijke redenen. Voor zover ons gebruik van onze website leidt tot interac e met u die niet is beperkt tot
het raadplegen van de inhoud, willen wij u vragen om onze Privacyverklaring voor Consumenten /
Leveranciers te raadplegen of in het geval van een Sollicita e, raden wij u aan om onze Privacyverklaring
voor Sollicitanten te raadplegen voor respec evelijke details.
Wat betre de opslagperiode van de gegevens met betrekking tot cookies die we zouden gebruiken op onze
website, kan u de respec evelijke informa e raadplegen in ons Cookiebeleid.

Verplich ng om gegevens te verstrekken
Er is een reeks persoonsgegevens vereist om een contractuele rela e te starten, uit te voeren of te
beëindigen of deze gegevens kunnen worden vereist om te voldoen aan we elijke verplich ngen. Dat geldt
ook voor het gebruik van onze website en de diverse func es die we aanbieden.
Gelieve er rekening mee te houden dat het verstrekken van persoonsgegevens vereist kan zijn om te
genieten van bepaalde op es of diensten die beschikbaar zijn via onze website. Als u de door de
respec evelijke context vereiste gegevens geen gegevens verstrekt of niet volledig hebt verstrekt, is het
mogelijk dat u geen of geen volledige toegang tot onze website, func es of diensten krijgt.

Gegevenscategorieën, bronnen en herkomst van de gegevens
We halen de gegevens die we verwerken uit de informa e die u met ons deelt als Betrokkene en deze
informa e wordt gedeﬁnieerd in de relevante context: Als u sur op onze website, kunnen we de volgende
gegevens verwerken:
•

Uw internetprovider

•

Informa e op de website die u hee doorgestuurd naar onze website (Referrer-URL)

•

De browser van uw toestellen en het besturingssysteem (Type en versie)

•

Uw IP-adres

•

De gevraagde gegevens, hoeveelheid en overgedragen gegevens

•

De content die u bezoekt op onze website

Omwille van de technische veiligheid (voornamelijk om onze systemen te beschermen tegen
aanvalspogingen) bewaren wij die gegevens zo lang als dat nodig mocht blijken voor de voornoemde
doeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons belang in de goede technische en veilige
werking van onze website, Art. 6 I 1 f AVG. Nadien kunnen we uw gegevens verder verwerken in een
anonieme vorm, waardoor we geen verder verband kunnen leggen met u als speciﬁeke gebruiker.

Persoonsgegevens verwerken in geval van contactverzoeken.
Als u contact hee opgenomen met ons via e-mail, zullen wij de gegevens die u met ons hebt gedeeld enkel
gebruiken voor de doelen die u aangee in uw verzoek. De persoonsgegevens die we in dit kader kunnen
verwerken, zin:
•

Uw naam, achternaam en tel

•

E-mailadres en/of verdere contactgegevens

•

Verdere gegevens die u vrijwillig met ons deelt

De rechtsgrondslag wordt bepaald door het doel waarvoor u contact hebt opgenomen met ons. Daarom
kunnen wij uw gegevens verwerken in een (pre-/post-)contractuele context (Art. 6 I 1 b AVG), of eender
welke andere context waarvoor u wilt dat uw gegevens worden verwerkt (Art. 6 I 1 a AVG). A ankelijk van
de aard en het doel van uw verzoek, kunnen wij uw contactgegevens delen met de En teit, Distributeur of
Verkooppartner van Rollon, die is bevoegd voor mijn verzoek en/of woonplaats. De rechtsgrondslag is uw
akkoord, Art. 6 I 1 a AVG. Deze partners zullen mijn gegevens niet gebruiken voor andere doelen als ik hier
niet uitdrukkelijk apart mijn akkoord voor geef.

Online sollicita es
U kan zich kandidaat stellen voor openstaande vacatures in ons bedrijf via ons carrièreportaal. Voor meer
informa e over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken jdens het sollicita eproces, kan u
de bronnen van voornoemde privacyinforma e raadplegen op ons carrièreportaal.

Cookies
Onze website maakt op verschillende plekken gebruik van "cookies", die ervoor zorgen dat onze website
veilig, beveiligd en technisch gezond blij (op basis van ons rechtma g belang, Art. 6 I 1 f AVG). Daarnaast
kunnen wij cookies gebruiken om onze content gebruiksvriendelijker en doeltreﬀender te maken (op basis
van uw toestemming, Art. 6 I 1 a AVG).

Voor meer gedetailleerde informa e over de cookies die we kunnen gebruiken en de manier waarop uw
persoonsgegevens worden verwerkt in dit kader, kan u ons Cookiebeleid raadplegen.

Registra e voor verschillende doelen
Gebruikers kunnen persoonsgegevens delen om deze te registreren op onze digitale ac va voor
verschillende doelen, waaronder: CAD-downloads, downloads van content, webinars, inschrijvingen voor
nieuwsbrieven, toegang tot technische diensten, enz. Omwille van ons bedrijfsbeleid, zullen we geen
volledige open toegang verlenen tot deze bronnen, terwijl we het principe van dataminimalisa e naleven
aangezien we verschillende verplichte persoonsgegevens kunnen vragen (die elk worden aangeduid met
een *) in verschillende stappen van de ervaring van de gebruiker zoals:
-

E-mailadres

-

Bedrijf

-

Land

-

Naam, Achternaam

-

Bedrijfstak

-

Postadres

Op vrijwillige basis kan u gegevens verstrekken, zoals:
-

Func e

-

Nummer vaste lijn

-

Faxnummer

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, Art. 6 I 1 a AVG. Als u het
registra eproces voltooit en u inschrij voor onze nieuwsbrief, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken
om onze nieuwsbrief te versturen. Om misbruik bij de registra e te voorkomen, zullen we steeds een blanco
e-mail naar het verstrekte e-mailadres sturen, waarin we u vragen om uw interesse in de inschrijving te
beves gen.
CAD-modellen, productcatalogi en andere diensten die worden aangeboden bij het gebruik van de
pla ormen die ter beschikking worden gesteld door onze Partners
We werken samen met TraceParts SAS, Par Eco Normandies, 76430 Saint Romain, Frankrijk en CADENAS
ITALIAN S.r.l. (C.F. 02818740363) Via Bassa Dei Sassi ½, 40138 Bologna. Beide bedrijven verstrekken diensten
zoals de voorziening van CAD-modellen voor de producten van Rollon, catalogi van Rollon-producten en
toegang tot Rollon-producten via een online pla orm. Als u een geregistreerde klant bent, bieden wij u een
single-sign-on-dienst waarmee u gemakkelijk toegang kan krijgen tot de bronnen die worden verstrekt door
onze partners TraceParts en CADENAS. Die op e wordt technisch mogelijk gemaakt door het gebruik van
HubSpot, een instrument dat uw basisgegevens (de gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmaken van uw
klantaccount bij ons) overdraagt aan de partner die verantwoordelijk is voor het pla orm waar u toegang
tot probeert te krijgen.

Dat is nodig om de verzoeken die u indient via deze pla ormen te beantwoorden en gelijk jdig uw
klantenrela e bij ons te controleren, aangezien een klantenrela e een basisvereiste is om toegang te krijgen
tot de informa e en documenten waarvan we de voorziening hebben uitbesteed aan onze partners.
Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te brengen van wijzigingen van de
speciﬁca es van items die u hebt aangevraagd – hierdoor kunnen wij uw gegevens actueel houden en u
contacteren indien nodig. Daarom vindt u de informa e over de inhoud die u hebt geraadpleegd zowel bij
ons als bij onze respec evelijke partner. Hiervoor hebben wij uw gegevens op dezelfde manier
overgedragen als we deden voor onze dienstverlener indien u nog niet was geregistreerd bij ons, maar wel
al lid was van de community van onze partner om toegang te krijgen tot de informa e en documenten die
we daar verstrekken. De we elijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming
die u aan ons gee , Art. 6 I 1 a EU-AVG, hetgeen van invloed is op de overdracht van uw gegevens aan onze
partner CADENAS en de overdracht van uw gegevens van CADENAS aan Rollon. Voor zover uw gegevens
worden verwerkt om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren, is de we elijke basis Art. 6 I 1 b
EU-AVG. Indien wij uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor adverten edoeleinden, gebeurt dit tevens
na uw toestemming, Art. 6 I 1 a EU-AVG, die de we elijke basis vormt voor de respec evelijke verwerking.
We gingen een gepaste overeenkomst inzake gegevensbescherming aan met al onze partners. Voor meer
informa e over de manier waarop CADENAS uw persoonsgegevens verwerkt in zijn eigen sfeer, raadpleeg
de website h ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy.
Hetzelfde geldt in principe voor het pla orm dat wordt aangeboden door TraceParts, waar er sprake is van
een verschil, omdat u uw toestemming gee voor de overdracht van uw gegevens aan TraceParts, Art. 6 I 1
a EU-AVG, in ons voordeel en een aparte toestemming gee aan en ten gunste van TraceParts door een
klantaccount aan te maken op hun websites en in overeenstemming met hun privacybeleid dat u kan
raadplegen door te surfen naar de website h ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/.

Marke ngdoelen
Rollon is erop gebrand om de rela e met de klant te voeden en om u informa e en aanbiedingen over onze
producten / diensten te sturen. Daarom zullen wij uw persoonsgegevens verwerken zodat we u enkel
relevante informa e en aanbiedingen zullen sturen via e-mail. De rechtsgrondslag is ons rechtma g belang
(Art. 6 I 1 f AVG). Als u uw toestemming gee , kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met ons
moederbedrijf en/of verbonden ondernemingen (De en teiten Timken / Groeneveld-Beka en Rollon die u
hier kan vinden), die deze gegevens kunnen gebruiken voor de promo e van hun eigen goederen en
diensten, Art. 6 I 1 a AVG.
U kan zich op elk moment verze en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marke ng;
dit geldt ook voor het proﬁleren in zoverre dit verband houdt met direct marke ng. Als u zich verzet, zullen
we de verwerking van uw persoonlijke informa e voor dit doel staken.
U kan beslissen om uw toestemming op elk moment kosteloos en informeel in te trekken zonder hiervoor
redenen te verstrekken. U dient dit verzoek bij voorkeur in te dienen bij privacy@rollon.com.

Volledig geautoma seerde beslissingen
We gebruiken geen volledig geautoma seerde besluitvormingsprocessen.

Links naar externe content
Onze website bevat duidelijk zichtbare links naar webcontent van externe par jen. Hoewel deze links op
onze website worden geplaatst, mogen we de respec evelijke inhoud niet beïnvloeden. Daarom mogen we
geen aansprakelijkheid voor zulke content aanvaarden. De verstrekker is de enige verantwoordelijke voor
zulke content.
We hebben echter elke gelinkte pagina zorgvuldig gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wet voordat
we ze hebben gelinkt. Op dat moment werden geen duidelijke overtredingen op de wet geïden ﬁceerd.
Aangezien een voortdurende controle van de gelinkte inhoud op inbreuken op de wet niet is verplicht
krachtens de toepasselijke wetgeving, en voor zover er geen expliciete rapportering van een inbreuk op de
wet is, zullen onze ac viteiten hiervoor worden beperkt tot een onmiddellijke reac e volgens het principe
"opmerken en verwijderen" als we op de hoogte gebracht van het feit dat er zulke inbreuk hee
plaatsgevonden.

Verwerkingsverantwoordelijke en Func onaris voor Gegevensbescherming

Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB),
Via Trieste no. 26, Tax Code 05999150963
Tel. +39 039 62591
E-mailadres: infocom@rollon.com

Neem contact op met de Func onaris voor Gegevensbescherming: privacy@rollon.com

