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Deze Privacykennisgeving legt uit hoe persoonsgegevens ("Gegevens") van vertegenwoordigers, 

managers, garanten, economische eigenaren, aandeelhouders (alleen natuurlijke personen) en 

opvolgers van onze klant ("Betrokkenen") worden behandeld door CNH Industrial Capital 

Solutions S.p.A. ("wij", "ons", "onze", "Controller" of de "Onderneming"), in overeenstemming 

met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zijn toegewijd aan het beschermen en 

respecteren van de privacy van de betrokkenen.  

 

1. HOE WE AAN GEGEVENS KOMEN   

We kunnen sommige gegevens verzamelen, verwerken en opslaan, zoals:  

a) Identificatie en contactgegevens  

b) Professionele gegevens  

c) Justitiële gegevens  

d) Economische, financiële en verzekeringsgegevens  

 

Normaal gesproken worden gegevens aan ons verstrekt door de betrokkenen, maar in sommige 

gevallen kunnen we gegevens verzamelen van een derde partij of uit openbare registers. Wij 

beschermen Gegevens die van dergelijke derden zijn verkregen volgens de in deze 

privacyverklaring beschreven praktijken.  

 

2. HOE WE GEGEVENS GEBRUIKEN  

De verzamelde gegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:  

i. Uitvoeringscontract en/of serviceovereenkomst om onze contractuele verplichting na te 

komen; 

ii. Het nastreven van ons belang om onze relatie met onze klant te vestigen, te onderhouden 

en te verbeteren, evenals de kwaliteit van onze producten en diensten; 

iii. Het vervullen van de activiteiten die worden gevraagd door de toepasselijke wet- en 

regelgeving (zoals anti-witwascontroles); 

iv. het beschermen van onze belangen in geval van geschillen of klachten. 

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract voor de verwerking 

overeenkomstig punt (i) en (ii) en ons expliciet en legitiem belang voor de verwerking 

overeenkomstig punt (iii) en (iv).  

 

De gegevens kunnen elektronisch binnen IT-systemen worden verwerkt, en handmatig, in 

papieren vorm.  De gegevens zullen gedurende de gehele levenscyclus worden verwerkt en 

opgeslagen, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd 

met inachtneming van de beginselen van billijkheid, rechtmatigheid en transparantie en in 

overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

3. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS  

 

Het indienen van gegevens is nooit verplicht. Het niet verstrekken van Gegevens die nodig zijn 

om te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven, kan echter 

verhinderen dat de Klanten een overeenkomst met ons nakomen, of kan ons verhinderen om te 

voldoen aan wettelijke verplichtingen.    

 

4. HOE WE GEGEVENS DELEN  

 



 

 

 

 

 

Wij maken deel uit van de CNH Industrial Group, een wereldleider in de kapitaalgoederensector. 

Gegevens kunnen worden gedeeld en gecommuniceerd met onze dochterondernemingen en 

filialen van de CNH Industrial Group, geautoriseerde externe factor- en financiële instellingen, 

dienstverleners en zakenpartners, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die een specifieke 

contractuele verplichting hebben en deze uitsluitend mogen gebruiken voor de vervulling van de 

hierboven genoemde doeleinden.   

De Amerikaanse dochterondernemingen van CNH Industrial Group voldoen aan de EU-VS Privacy 

Shield en de Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks zoals uiteengezet door het Amerikaanse 

Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke 

informatie van respectievelijk de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en 

Zwitserland naar de Verenigde Staten.  

De overdracht van persoonsgegevens aan de Amerikaanse dochterondernemingen van de CNH 

Industrial Group is onderworpen aan de certificering van het Privacy Shield en de naleving van 

het beleid van CNH Industrial Privacy Shield, dat hier beschikbaar is: 

http://www.cnhindustrial.com/en-

us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.   

Voor meer informatie over het Privacy Shield programma en om de certificering van de 

Amerikaanse dochterondernemingen van de CNH Industrial Group te bekijken, kunt u terecht op 

www.privacyshield.gov.  

 

  

   

Gegevens kunnen aan derden worden verstrekt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om 

onze en de CNH Industrial Group veiligheid te waarborgen, om onze en de CNH Industrial Group 

rechten of eigendommen te beschermen, om te reageren op bevel van de overheid, of om onze 

rechten uit te oefenen voor gerechtelijke instanties.  

 

5. HOE WE GEGEVENS OVERDRAGEN  

 

Om de hierboven beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren, kunnen wij 

gegevens overdragen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van 

de opslag van dergelijke gegevens in digitale of fysieke databanken die worden beheerd door 

entiteiten die namens ons optreden. Het beheer van de gegevensbestanden en de 

gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van 

gegevensbescherming.  

Indien gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de onderneming alle passende 

contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te 

waarborgen, met inbegrip van - onder meer - overeenkomsten op basis van de 

standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn 

aangenomen en die van toepassing zijn op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.  

 

6. HERINNERENDE GEGEVENS  

Wij bewaren Gegevens in onze systemen en archieven zo lang als nodig is om de in deze 

Privacyverklaring beschreven doeleinden na te streven, rekening houdend met, indien van 

toepassing, wettelijke en contractuele vereisten.    

Wanneer Gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 

worden ze gewist of bewaard in een vorm die de identificatie van de betrokkenen niet toelaat, 



 

 

 

 

 

op voorwaarde dat we niet wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dergelijke Gegevens te 

bewaren. We kunnen Gegevens langer bewaren, als dat nodig is om onze belangen te 

beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid in verband met de levering van de 

diensten of producten of de verwerking van Gegevens.   

 

7. DATABEHEERDERS 

CNH Industrial Capital Solutions S.p.A. , met zetel in Via Puglia n. 35, Torino, Italië, is de beheerder 

van de gegevens die het verzamelt, verwerkt en opslaat in het kader van deze privacyverklaring.  

 

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE  

 

De betrokkenen kunnen onder meer hun rechten uitoefenen zoals gedefinieerd in de 

toepasselijke wet- en regelgeving:   

• Recht van toegang: recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een 

bevestiging te krijgen of er al dan niet gegevens worden verwerkt en, indien dit het 

geval is, om toegang tot deze gegevens te eisen.  

• Recht op correctie: recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de 

rectificatie te verkrijgen van gegevens die als onjuist worden beschouwd en om 

onvolledige informatie te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van 

een aanvullende verklaring. 

• Recht op verwijdering: recht op het verkrijgen van de verwijdering van Gegevens van 

ons zonder onnodige vertraging, indien het verzoek wordt gedaan in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.  

• Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: recht om te allen tijde 

bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens, tenzij de verantwoordelijke 

voor de verwerking dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die dit 

recht opheffen.  

• Recht om de gegevensverwerking te beperken: recht om van de verantwoordelijke 

voor de verwerking een beperking op de verwerkingsactiviteiten te verkrijgen 

wanneer de juistheid en de nauwkeurigheid van de gegevens wordt betwist, en voor 

de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om de juistheid van 

de gegevens te controleren.  

• Recht op gegevensportabiliteit: recht op het ontvangen van de gegevens die aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt in een gestructureerd, 

algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. De betrokkenen hebben ook het 

recht om die gegevens zonder belemmeringen van de verantwoordelijke voor de 

verwerking door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, met 

name volgens deze voorwaarden: de verwerking is gebaseerd op toestemming of op 

een contract en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde 

middelen.  

• Recht om een klacht in te dienen: onverminderd andere administratieve of 

gerechtelijke geschillen, hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar zij wonen of werken, of van de staat 

waar een inbreuk heeft plaatsgevonden, indien zij van mening zijn dat de 

gegevensverwerking op onrechtmatige wijze of niet in overeenstemming met de 

toepasselijke wet- en regelgeving is uitgevoerd.  

 



 

 

 

 

 

De betrokkenen kunnen bovengenoemde rechten uitoefenen door als volgt contact met ons op 

te nemen:  

 

• Het invullen van het online formulier vindt u hier: 

https://privacy.cnhindustrial.com/it-it/footer/Pages/form.aspx  

• Het sturen van een brief naar de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres 

dat is aangegeven in hoofdstuk 7 van deze Privacykennisgeving, met vermelding van 

"ter attentie van Privacy Compliance", indien mogelijk door het standaardformulier bij 

te voegen dat u hier kunt downloaden: http://www.cnhindustrial.com/en-

us/footer/Pages/DSRDC.aspx.  

• Schrijf een e-mail naar privacy-compliance@cnhind.com, indien mogelijk door het 

standaardformulier bij te voegen dat u hier kunt downloaden: 

http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx.  

 

Indien een betrokkene een verzoek indient, kan het nodig zijn dat wij aanvullende persoonlijke 

informatie van de betrokkene verkrijgen om zijn of haar identiteit te verifiëren en zo nodig 

contact met hem of haar op te nemen. Deze informatie wordt dan, samen met andere gegevens 

die we al achterhouden, verwerkt om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen, zoals vereist 

door de toepasselijke wetgeving. Indien nodig kunnen bepaalde gegevens worden doorgegeven 

aan andere bedrijven binnen of buiten de CNH Industrial Group die als gegevensverwerkers 

optreden, om aan het verzoek te kunnen voldoen. De gegevens worden verwerkt gedurende de 

tijd die nodig is om het verzoek te beoordelen en af te handelen, waarna de gegevens worden 

gearchiveerd voor een passende periode die ons in staat stelt aan te tonen dat het verzoek correct 

en tijdig is afgehandeld.  

 

 

9. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING  

Deze privacyverklaring is opgesteld in oktober 2020. Wij behouden ons het recht voor om de 

privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken om rekening te houden met 

veranderende wettelijke voorschriften of onze verwerkingsactiviteiten.   

 


