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In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de persoonsgegevens (“gegevens”) die u verstrekt en door 
– CNH Industrial Belgium N.V. (“wij”, “we”, “ons”, “onze” of het “bedrijf”) via deze website worden 
verzameld, worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij streven 
ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. 

1. HOE WIJ GEGEVENS VERKRIJGEN 
De volgende gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen: 

a. gegevens die u ons verstrekt om een specifieke dienst te ontvangen of als onderdeel van een 
zakelijke relatie (zoals contactgegevens, professionele gegevens, gegevens over financiële rekening 
en voorkeuren) 

b. browsegegevens of gegevens ontstaan uit uw interactie met onze website 
c. cookies (raadpleeg het cookiebeleid, via bovenstaande link, 

[http://www.newhollandstyle.com/Content/files/nl-NL_CNHInd_CookiePolicy.pdf] dat het gebruik 
van cookies en andere webtracking-apparatuur via onze website uitlegt) 

Gewoonlijk zult u ons deze gegevens hebben verstrekt, maar in sommige gevallen kunnen wij gegevens over 
u van een derde of van openbare registers verzamelen. Gegevens verkregen van dergelijke derden worden 
beschermd volgens de procedures beschreven in deze privacyverklaring. 

2. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS 

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

i. Aan uw aanvragen voldoen door informatie te verstrekken over onze producten, diensten, 
aanbiedingen en ons commerciële netwerk;  

ii. Ernaar streven onze relatie met u op te bouwen, te onderhouden en verbeteren;  
iii. Uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het verrichten van verkoop- en leveringsactiviteiten 

met betrekking tot onze goederen; 
iv. Behoudens specifieke toestemming nieuwsbrieven, commerciële communicaties en reclame 

voor onze producten en diensten sturen, of marktonderzoek voeren. Al deze activiteiten kunnen 
plaatsvinden in gedrukte vorm, langs geautomatiseerde of elektronische weg of via e-mail, 
telefoon (bijv. automatische telefoonoproepen, sms, mms, fax) en andere kanalen (bijv. 
websites, mobiele apps) - “Marketing”; 

v. Behoudens specifieke toestemming de Data communiceren aan onze dochterondernemingen en 
filialen, en aan ons netwerk van gemachtigde dealers en verdelers. Dergelijke partners zullen de 
Data verwerken om commerciële communicaties en reclame over hun producten en diensten te 
versturen of om marktonderzoek te voeren - “Marketing Derde”.  

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en ons expliciete en legitieme belang 
voor de verwerking ervan volgens de punten (i), (ii), (iii), en onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke 
toestemming voor de marketing- beschreven onder (iv), (v). Wij wijzen erop dat u uw gegeven toestemming 
op elk gewenst moment kunt intrekken. 

De gegevens kunnen zowel elektronisch, binnen IT-systemen, als handmatig, in papiervorm, worden 
verwerkt.  De gegevens worden gedurende de gehele levenscyclus ervan verwerkt en opgeslagen, met 
waarborging van de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan volgens de beginselen van eerlijkheid, 
rechtmatigheid en transparantie, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

3. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS 

U bent nooit verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens die nodig zijn om een 
dienst of product te leveren en die als verplicht zijn aangegeven, kan ons beletten de vereiste service of het 
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product te kunnen aanbieden of kan leiden tot een niet-optimale levering van de vereiste diensten of 
producten. Het niet verstrekken van gegevens waarvan de verstrekking als optioneel is gemarkeerd zal u in 
ieder geval in staat stellen de dienst te gebruiken of het product te ontvangen. 

4. HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN 

Wij maken deel uit van de CNH Industrial Group, een wereldleider in de kapitaalgoederensector. De gegevens 
kunnen worden gedeeld en gecommuniceerd aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 
van de CNH Industrial Group, aan vertrouwde externe partijen, dienstenaanbieders, erkende dealers en 
distributeurs en zakelijke partners, gevestigd binnen en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele 
verplichtingen hebben en ze uitsluitend voor de vervulling van de hierboven genoemde doeleinden mogen 
gebruiken. 
  
De gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de 
veiligheid van ons en de CNH Industrial Group te beheren en handhaven, om de rechten of het eigendom van 
ons en de CNH Industrial Group te beschermen, om te reageren op beschikkingen van overheidsinstanties, 
of om tegenover de gerechtelijke autoriteiten onze rechten uit te oefenen. 

5. HOE WIJ UW GEGEVENS OVERDRAGEN 

Om de gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals hierboven beschreven, kunnen wij gegevens 
overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van het opslaan van 
die gegevens in digitale of fysieke databases beheerd door entiteiten die namens ons handelen. Het 
databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. 
 

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen 
om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder - onder andere -overeenkomsten 
gebaseerd op de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de EU-
Commissie en van toepassing op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER. 

6. UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Wij bewaren de gegevens in onze systemen en archieven zolang als nodig is voor het nastreven van de doelen 
beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele 
vereisten.  
 
Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden de 
gegevens verwijderd of bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen niet mogelijk maakt, mits wij 
niet wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Indien noodzakelijk om onze 
belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de 
diensten of producten of de verwerking van gegevens, kunnen wij de gegevens voor een langere periode blijven 
opslaan. 
 
Gegevens verwerkt voor marketing- worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in 
overeenstemming met bovengenoemde principes en richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit 
verband. 

 
7. GEGEVENSVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

CNH Industrial Belgium N.V., met maatschappelijke zetel in Leon Claeysstraat 3A B-8210 Zedelgem - Belgium 
is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van 
deze Privacyverklaring.  
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8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS 
U kunt uw rechten uitoefenen zoals uiteengezet in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:  

• Recht van inzage: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te 
ontvangen of uw persoonlijke informatie al dan niet wordt verwerkt en, als dit zo is, 
inzage in uw persoonsgegevens te eisen. 

• Recht op rectificatie: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de rectificatie 
van onjuist beschouwde persoonsgegevens en de completering van onvolledige 
informatie te verkrijgen, ook door verstrekking van een aanvullende verklaring. 

• Recht op wissen: het recht om van ons het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen 
zonder onnodige vertraging, wanneer het verzoek wordt gedaan in overeenstemming 
met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

• Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking: het recht om op elk moment bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het rechtmatige 
belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

• Recht op beperking van de gegevensverwerking: het recht om van de 
verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerkingsactiviteiten te 
verkrijgen wanneer u het niet eens bent met de juistheid en nauwkeurigheid van 
persoonsgegevens, en gedurende de tijd die de beheerder nodig heeft om de juistheid 
van uw persoonsgegevens te beoordelen. 

• Recht op gegevensportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan de 
verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, 
gangbaar digitaal formaat. U heeft ook het recht om die gegevens zonder belemmering 
van de verwerkingsverantwoordelijke naar een andere gegevensbeheerder te 
verzenden, met name als u zich aan de volgende voorwaarden houdt: de verwerking is 
gebaseerd op toestemming of op een contract en de verwerking wordt op automatische 
wijze uitgevoerd. 

• Recht op het indienen van een klacht: onverminderd enig ander administratief of 
gerechtelijk geschil, heeft u, als u van mening bent dat de gegevensverwerking illegaal is 
uitgevoerd of niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, het recht om een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u gewoonlijk 
woont of werkt, of van de staat waar een overtreding heeft plaatsgevonden. 

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kunt u als volgt contact met ons opnemen: 

• Door het invullen van het online formulier dat u hier kunt vinden: 
https://gdpr.cnhindustrial.com/en-us 

• Door het sturen van een e-mail naar privacy-compliance@cnhind.com, indien mogelijk met 
bijvoeging van het standaardformulier dat u hier kunt downloaden: 
http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx 

• Door het schrijven van een brief gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming naar     
het adres dat is vermeld in bijlage A van deze privacykennisgeving, ter attentie van "Privacy 
Compliance", indien mogelijk met bijvoeging van het standaardformulier dat u hier kunt 
downloaden: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx 

Wanneer u een verzoek indient, hebben wij mogelijk aanvullende persoonlijke informatie nodig om u 
eventueel te kunnen identificeren en benaderen. Om aan uw verzoek te voldoen, wordt deze informatie dan 
samen met de andere gegevens die wij al bezitten verwerkt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. 

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


NHAG_WEB_022_NL_01 

Om aan uw verzoek te voldoen kan, indien nodig, bepaalde informatie worden overgedragen aan andere 
bedrijven die optreden als gegevensverwerkers van uw gegevens, binnen of buiten de CNH Industrial Group. 
Uw gegevens worden gedurende de benodigde hoeveelheid tijd verwerkt om uw verzoek te beoordelen en 
af te handelen, waarna uw gegevens gedurende een passende periode worden gearchiveerd, zodat wij 
kunnen aantonen dat het verzoek correct en tijdig is afgehandeld. 

9. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring 
van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wijzigingen in de nationale wetgeving of onze 
verwerkingsactiviteiten. Elke update wordt op deze website gepubliceerd en is van kracht op het moment 
van publicatie. Wij raden aan deze privacyverklaring regelmatig te herzien om te weten hoe wij uw gegevens 
beschermen. 
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□  Ik heb de privacyverklaring [http://www.cnhindustrial.com/pages/Privacy_Notice.html] gelezen en geef 
mijn toestemming voor de doeleinden en processen zoals hieronder beschreven: 

MARKETING ACTIVITEITEN - het verwerken van mijn gegevens door de CNH Industrial Belgium N.V. op 
papier of op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post, e-mail, telefoon (bv. 
geautomatiseerde telefoontjes, SMS, MMS, fax) en alle andere middelen (bv. websites, mobiele apps, met 
als doel het verzenden van commerciële communicatie en reclame over producten en diensten, zoals 
beschreven in sectie 2(iv) van de privacyverklaring:   

Ik ga akkoord    Ik ga niet akkoord   

 

MARKETING DERDEN - mededeling van mijn gegevens aan de dochtermaatschappijen van de CNH Industrial 
Belgium N.V.en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group evenals de erkende dealers en de 
distributie en verwerking door hen met als doel het verzenden van commerciële communicatie en reclame 
voor hun producten en diensten, of om marktonderzoek te doen, zoals beschreven in sectie 2(v) van de 
privacyverklaring:  

Ik ga akkoord    Ik ga niet akkoord   

 

http://www.cnhindustrial.com/pages/Privacy_Notice.html
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