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Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens* binnen de leveranciers
management / orderverwerking
Aanwijzing
Identiteits- en contactgegevens van de
Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens van de functionaris
voor gegevensbescherming

Het doel van de verwerking waarvoor
de persoonsgegevens zijn bestemd

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Categorieën van persoonsgegevens die
worden verwerkt

Omschrijving
SieTec Industrial Automation B.V.
Rooseveltlaan 8b
4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
ronald@sietec.nl
SieTec Industrial Automation B.V.
Rooseveltlaan 8b
4536 GZ Terneuzen
Tel. +31 115 788101
administratie@sietec.nl
Het proces en het gebruik van de persoonlijke
gegevens zijn bedoeld om de eisen m.b.t. extern
ingekochte materialen, investeringen en
diensten te dekken. Selectie van optimale
leveranciersbronnen, vermindering van het
inkooprisico, kwaliteitsborging, minimalisering
van risico’s, wanbetaling (leverancier,
goederen). Zorgen voor de productiecapaciteit
van het bedrijf.
Art.6 (1)(b) GDPR Vereist om een overeenkomst
nat te komen of een overeenkomst te sluiten.
Art.6 (1)(f) GDPR (1) (legitieme belangen)
Gerechtvaardigde belangen van de voor de
verwerking verantwoordelijke en overweging
met betrekking tot de persoonlijke rechten van
de betrokkenen: Zie voor legitieme belangen
"Doeleinden van de verwerking" hierboven.
SieTec-leveranciers zijn uitsluitend
rechtspersonen, of personen die betrokken zijn
bij zakelijke transacties, over wie informatie
wordt verzameld of die binnen het bedrijf
worden geëvalueerd.
Naam, titel, bedrijfsadres, extra adressen,
zakelijke contactgegevens (telefoonnummer,
faxnummer, e-mailadres), adres, afdeling en
functie van het bedrijf, bankgegevens,
controlegegevens, btw-nummer, KvK nummer.
Resultaat van de beoordeling:
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Bron (oorsprong) van de gegevens

Ontvanger (categorieën) van de
gegevens

Overdracht van gegevens aan een
derde land of een internationale
organisatie en de bijbehorende
waarborgen ter bescherming van de
gegevens
Opslagduur van de gegevens

1) Verkregen beoordelingsresultaten: rating
van kredietwaardigheid/risico,
aandeelhoudersstructuur op basis van
verschillende basisgegevens, auditrapport.
2) Verschillende eigen kerncijfers zoals: ABCclassificatie, leveranciersprofiel,
evaluatienummer; vrije tekst (risico verslag).
Systeemgegevens van de ERP (voor bestelling,
goederenontvangst, kwaliteitsgegevens).
Van de betrokkene.
Van kredietbeoordelingsbureaus.
Informatie verzameld uit onze eigen databases.
Bedrijven van de SieTec IA en Group.
Bedrijven die namens ons gecontracteerde
services leveren en voor gedefinieerde
doeleinden.
Wij verzenden uw gegevens niet naar derde
landen.

Stamgegevens van een leverancier worden
opgeslagen in het systeem zolang er een
contractuele relatie bestaat of een contractuele
relatie niet kan worden uitgesloten voor de
toekomst. Bovendien worden deze gegevens
onmiddellijk gewijzigd of
geblokkeerd/verwijderd als de
leverancier/contactpersoon als een natuurlijke
persoon vereist, of als de verantwoordelijke
koper op de hoogte is van onjuiste gegevens (in
elk geval onderworpen aan wettelijke
bewaartermijnen).
Aanbestedingsdocumenten worden verwijderd
na het verstrijken van de wettelijke
bewaarperiode (10 jaar) en na afloop van de
belastingaudit.
Eigen auditrapporten over kwaliteit worden tot
10 jaar bewaard voor een lange termijn
ontwikkeling van leveranciers en voor het
kwaliteitsbewijs in klantaudits.
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De kredietwaardigheidsinformatie wordt 6 jaar
bewaard voor de evaluatie van de ontwikkeling
op middellange termijn van een leverancier.
Rechten van de betrokkenen:
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft
u recht op de volgende rechten:
• Voor toegang
Recht op toegang tot uw gegevens die wij
• Tot rectificatie, uitwissing of
opslaan; rectificatie, uitwissing, beperking van
beperking van verwerking
• Om bezwaar te maken tegen de de verwerking van uw gegevens of het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals
verwerking
gegevensportabiliteit.
• Gegevensoverdraagbaarheid
Het recht om een klacht in te dienen
Als u van mening bent dat de verwerking van
uw persoonlijke gegeven onwettig is, hebt u het
recht om een klacht in te dienen bij een
bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.
Juridische of contractuele noodzaak om De verwerking van de hier genoemde
de gegevens te verstrekken, evenals de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het
eventuele gevolgen van het niet
leveranciersbeheer of de afhandeling van
verstrekken van de gegevens
zakelijke transacties.
Zonder deze gegevens kunnen we geen zakelijke
relatie aangaan.
Geautomatiseerde besluitvorming /
Er zal geen geautomatiseerde besluitvorming of
profilering
profilering plaatsvinden op basis van uw
verzamelde gegevens zonder uw toestemming.
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