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Doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt

De verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens zijn
bedoeld om te voldoen aan de eisen met betrekking tot extern
ingekochte materialen, investeringen en services.
Selectie van optimale bronnen, vermindering van
aanschafrisico, kwaliteitsborging, minimalisatie van
wanbetalingsrisico’s (leverancier, goederen).
Waarborgen van de productiecapaciteit van de onderneming.

Juridische grondslag voor de verwerking

Art. 6.1 lid b AVG
(nodig om een overeenkomst na te komen of af te sluiten)
Art. 6.1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)
Gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke en overweging met betrekking tot de
persoonlijkheidsrechten van de betrokkenen:
Raadpleeg de bovenstaande “Doeleinden waarvoor de
gegevens worden verwerkt” voor de gerechtvaardigde
belangen.
Leveranciers van Phoenix Contact zijn uitsluitend
rechtspersonen of personen die betrokken zijn bij zakelijke
transacties, waarover informatie wordt verzameld of die binnen
de onderneming worden geëvalueerd.

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Naam, titel, kantooradres, aanvullende adressen, zakelijke
contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres),
adresvorm, afdeling en functie binnen de onderneming,
bankgegevens, controlegegevens, btw-nummer.
Resultaat van de beoordeling:
1) Verkregen beoordelingsresultaten:
kredietrating/risico-index, aandeelhoudersstructuur gebaseerd
op verschillende basisgegevens, auditrapport.
2) Verschillende eigen kerncijfers zoals:
ABC-classificatie, leveranciersprofiel, evaluatienummer; vrije
tekst (risicorapport).
Systeemgegevens van het ERP (voor bestellingen, ontvangst
van goederen, kwaliteitsgegevens).

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Bron (oorsprong) van de gegevens
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Van de betrokkene.
Van kredietinformatiebureaus.
Informatie uit onze eigen databases.

Ontvanger (categorieën) van de gegevens

Ondernemingen van de Phoenix Contact Group.
Ondernemingen die namens ons en voor bepaalde doeleinden
services leveren.

Overdracht van de gegevens naar een
derde land of een internationale
organisatie en de daarmee verbonden
garanties voor de gegevensbescherming

Binnen een intragroep, leveranciersmanagement binnen de
ondernemingsgroep, worden gegevens indien nodig ook ter
beschikking gesteld aan ondernemingen van Phoenix Contact in
andere landen.
Om de gegevens te beschermen, is er een internationale
kaderovereenkomst met betrekking tot gegevensbescherming
op basis van de Europese modelcontractbepalingen waaraan
alle relevante ondernemingen van Phoenix Contact over de
hele wereld zich hebben verbonden.

Opslagtermijn van de gegevens

De stamgegevens van een leverancier worden in het systeem
opgeslagen zolang er sprake is van een contractuele relatie of
een contractuele relatie voor de toekomst niet kan worden
uitgesloten.
Deze gegevens worden bovendien onmiddellijk
geblokkeerd/verwijderd als de leverancier/contactpersoon daar
als natuurlijk persoon om vraagt, of als de verantwoordelijke
inkoper merkt dat de gegevens onjuist zijn.
(steeds onder voorbehoud van de wettelijke bewaartermijnen).
Aanbestedingsdocumenten worden verwijderd na afloop van
de wettelijke bewaartermijn (10 jaar) en na voltooiing van de
fiscale controle.
Eigen auditrapporten over kwaliteit worden 10 jaar bewaard
voor de leveranciersontwikkeling op lange termijn en voor het
kwalitatieve bewijs bij klantenaudits.
Kredietwaardigheidsinformatie wordt 6 jaar bewaard voor de
leveranciersontwikkeling op middellange termijn.

Rechten van de betrokkene
• Op informatie
• Op correctie, verwijdering of
beperking van de verwerking
• Op bezwaar tegen de verwerking
• Op overdraagbaarheid van
gegevens

Bij de huidige wettelijke voorwaarden hebt u de volgende
rechten: het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen
gegevens; correctie, verwijdering of beperking van de
verwerking van uw gegevens of bezwaar tegen de verwerking
en op overdraagbaarheid van de gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden
verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied
van gegevensbescherming.

*) conform artikel 13 en 14 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)
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Het verwerken van de hier genoemde persoonsgegevens is
noodzakelijk voor het leveranciersmanagement of de
verwerking van zakelijke transacties.
Zonder deze gegevens kunnen wij geen zakelijke relatie
aangaan.

Geautomatiseerde
besluitvorming/profiling

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet gebruiken voor
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringen.
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