PPG PRIVACYVERKLARING VOOR EUROPA
Bij PPG hechten wij waarde aan het beschermen van uw privacy.In deze privacyverklaring wordt
uitgelegd hoe de Europese entiteiten van de groep PPG Industries, Inc. (hierna aangeduid als “PPG”,
“wij” of “ons”) uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) gebruiken en beschermen die u via onze
websites of apps, via sociale media (gezamenlijk aangeduid als “Sites”), telefonisch, schriftelijk of
anderszins aan ons hebt verstrekt.Deze verklaring is van toepassing als u zich in een land van de
Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of als uw
Persoonsgegevens worden verwerkt door een entiteit van PPG die is gevestigd in de Europese Unie
(EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.Voor bepaalde producten en diensten
gelden echter specifieke privacyverklaringen in plaats van deze verklaring.
Door het lezen van deze privacyverklaring leert u meer over de basis waarop wij uw Persoonsgegevens
verwerken wanneer u onze Sites bezoekt of op andere manieren met ons communiceert.Alle
Persoonsgegevens die u opgeeft worden verwerkt zoals hieronder wordt uitgelegd.
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens?
De beheerder is de PPG-entiteit die de betreffende Site aanbiedt die u bezoekt of waarmee u
communiceert. Daarom is deze entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens
die u opgeeft tijdens een bezoek of een interactie.
Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt of met ons
communiceert:


Persoonsgegevens zoals naam, functietitel en geboortedatum;



Contactgegevens zoals thuis-, kantoor- en e-mailadres;



Interessegebieden;



Andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken/feedback;



Informatie over producten, materieel en apparatuur van PPG of concurrenten die u gebruikt;



Betaalgegevens zoals krediet-/debetkaartnummer of andere financiële gegevens;



Accountgegevens zoals de gebruikersnaam en het versleutelde wachtwoord;



Informatie die automatisch wordt verzameld terwijl u onze Sites bezoekt, zoals IP-adressen,
algemene locaties, serviceproviders, duur van de activiteit, identificatie van technologie en
apparaten, en informatie die wordt verzameld via cookies/trackingpixels (zie ook de onderstaande
sectie “Hoe wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken”).

Deze gegevens verstrekt u aan ons, bijvoorbeeld door:


Producten of diensten te kopen, te bestellen en te betalen;



Formulieren op onze Sites in te vullen;



Op onze nieuwsbrieven in te schrijven;



Aan onze promoties, aanbiedingen, enquêtes, kwissen, vragenlijsten en/of wedstrijden deel te
nemen;

Pagina 1 van 7

PPG PRIVACYVERKLARING VOOR EUROPA



Een gebruikersaccount op onze Sites aan te maken;



Feedback te geven of een productbeoordeling achter te laten;



PPG te contacteren met vragen en opmerkingen.

Hoe wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken
PPG gebruikt browsercookies, Flash-cookies, trackingpixels, socialemedia-/netwerkplug-ins en Google
Analytics.Bepaalde leveranciers kunnen cookies op onze Sites plaatsen en lezen, zodat PPG
marketingberichten kan leveren op de Sites en op andere onlinelocaties die u bezoekt nadat u de Sites
verlaat.


Browsercookies zijn kleine stukjes informatie die door een site worden opgeslagen op de
computer, smartphone of vergelijkbaar apparaat van een gebruiker/bezoeker. Deze informatie
kan worden gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan/te herinneren, gegevens op te slaan,
de onlineactiviteit van een gebruiker te traceren en/of de site eraan te herinneren wanneer de
gebruiker/bezoeker de site de volgende keer bezoekt.Cookies kunnen ook worden gebruikt om
de ervaringen van de gebruiker/bezoeker op sites aan te passen en informatie te verzamelen
over de manier waarop de gebruiker/bezoeker op de sites navigeert.PPG en derde partijen met
wie wij samenwerken gebruiken browsercookies voor gerichte marketingactiviteiten en
websiteanalyses.Browsercookies worden door zowel PPG als derde partijen op Sites van PPG
geplaatst.De informatie die PPG verzamelt en deelt bevat geen Persoonsgegevens (zoals
namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen van klanten of consumenten).



Flash-cookies zijn bestanden waarmee informatie op uw computer of andere apparaten wordt
opgeslagen. Deze bestanden zijn vergelijkbaar met browsercookies.PPG gebruikt ze op
bepaalde Sites voor doeleinden zoals kaartfuncties en animaties, maar PPG verzamelt via dit
proces geen Persoonsgegevens.



Trackingpixels zijn kleine beeldbestanden die worden meegestuurd met de content van een
webpagina (net als alle andere contentverzoeken) of in e-mails staan.PPG gebruikt trackingpixels
om analyses van onlineadvertenties en verkeer naar Sites te beheren.Deze beeldbestanden
worden door derde partijen verstrekt voor extern advertentiebeheer, het volgen van
zoekmachinemarketing, affiliate marketing en analyses.In al deze gevallen zijn de trackingpixels
geprogrammeerd om het IP-adres van uw computer en bepaalde andere beperkte informatie te
verzamelen wanneer u op onze Sites bent.PPG verzamelt uw naam, e-mailadres of
telefoonnummer niet via deze technologie.Bijvoorbeeld, bij onlineadvertentiecampagnes zorgen
trackingpixels ervoor dat derde partijen een cookie in uw webbrowser kunnen herkennen,
waardoor wij weten door welke advertenties unieke gebruikers van andere locaties op het internet
naar Sites van PPG komen.



Socialemedia-/netwerkplug-ins
o

AddThis:Onze Sites gebruiken AddThis-plug-ins die door Oracle America, Inc. (“Oracle”)
worden verstrekt.Via deze plug-ins kunt u content met andere gebruikers delen,
bijvoorbeeld via sociale media/netwerken.Daarmee kunnen wij onze content verbeteren
en voor u als gebruiker interessanter maken.Via deze plug-ins maakt uw browser direct
verbinding met de Oracle-servers en, naargelang het geval, met de geselecteerde
socialemedia-/netwerkdienst.De ontvangers krijgen de melding dat u de betreffende site
hebt bezocht, aangevuld met gerelateerde informatie, zoals uw IP-adres, de datum en tijd
van het verzoek, de browser, de site waar het verzoek vandaan kwam, het volume van de
verzonden gegevens en het gebruikte besturingssysteem.Deze informatie wordt op
Oracle-servers in de VS verwerkt. Als u content van onze Sites deelt, bijvoorbeeld via
sociale media/netwerken, kan uw bezoek aan onze Sites aan uw gebruikersprofiel op het
betreffende sociale netwerk worden gekoppeld.Wij hebben geen invloed op of verdere
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informatie over de verwerking van uw gegevens.Oracle slaat uw gegevens in
gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor marketing, marktonderzoek en/of het
ontwikkelen van zijn website op basis van de vraag.Zelfs met betrekking tot nietaangemelde gebruikers dient een dergelijke analyse voor het verstrekken van
vraaggestuurde advertenties en om andere gebruikers op het sociale netwerk over uw
activiteiten op onze Sites te informeren.Aanvullende informatie vindt u op
http://www.addthis.com/privacy.
o



Socialemedia-/netwerkproviders:In het algemeen is het bovenstaande ook van
toepassing op andere socialemedia-/netwerkplug-ins die wij op onze Sites gebruiken en die
direct door socialemedia-/netwerkproviders, namelijk Facebook, Instagram, Pinterest en
Twitter worden verstrekt.U kunt de respectieve provider herkennen aan de naam en/of het
logo op de plug-inknop.Afhankelijk van de website van PPG kunt u door het gebruik van
deze plug-ins content delen of wordt u vanuit onze website doorgestuurd naar onze
betreffende
socialemedia-/netwerkpagina.Aanvullende
informatie
vindt
u
op
https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388,
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy en https://twitter.com/en/privacy.

Google Analytics:Op onze Sites gebruiken wij Google Analytics, een dienst voor webanalyse
van Google LLC (“Google”).Dit omvat ook de bedieningsmodus “Universal Analytics”, waarmee
het mogelijk is om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten aan een
pseudonieme gebruikers-id toe te wijzen, en daarmee de activiteiten van een gebruiker op
meerdere apparaten te analyseren.Google Analytics gebruikt cookies waarmee uw gebruik van
onze Sites kan worden geanalyseerd.De informatie over uw gebruik van onze Sites die door de
cookie wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar
opgeslagen.Voor Google Analytics hebben wij echter anonimisering van IP-adressen geactiveerd
op onze Sites, zodat IP-adressen anoniem verzameld worden (dit wordt IP-masking
genoemd).Daarom wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese
Unie of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst van de Europese Economische
Ruimte, voordat deze overdracht plaatsvindt.Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige
IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en op die locatie ingekort.Het IP-adres dat
uw browser in de context van Google Analytics verzendt, wordt niet met andere gegevens van
Google
samengevoegd.Aanvullende
informatie
over
de
gebruiksvoorwaarden
en
gegevensbescherming
vindt
u
op
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
en
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google gebruikt de informatie namens ons om uw gebruik van onze Sites te analyseren, om
rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om ons aanvullende diensten
met betrekking tot het gebruik van onze Sites en het internet te bieden.Wij gebruiken Google
Analytics om het gebruik van onze Sites te analyseren en deze Sites regelmatig te
verbeteren.Met de verzamelde statistieken kunnen wij onze content verbeteren en voor u als
gebruiker interessanter maken.De overdracht van uw Persoonsgegevens naar de VS vindt plaats
onder het ‘EU-U.S. Privacy Shield’, op basis van het besluit van de Europese Commissie waarbij
het beschermingsniveau passend wordt verklaard. Google is hiervoor gecertificeerd
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).De door ons verzonden gegevens zijn die aan
cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-id’s) of advertentie-identificatoren zijn
gekoppeld, worden 14 maanden bewaard.Eén keer per maand worden gegevens die het einde
van de bewaarperiode hebben bereikt automatisch verwijderd.

Opt-out voor cookies of vergelijkbare technologieën
U kunt kiezen of bepaalde informatie die wordt verzameld op websites, inclusief Sites van PPG, wordt
gebruikt om bijvoorbeeld advertenties aan te passen op basis van voorspellingen die worden
gegenereerd na uw bezoeken gedurende een langere periode en op verschillende websites.Let op: het
weigeren van cookies kan invloed hebben op uw ervaring op Sites van PPG.
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Browsercookies:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en bewaren van
uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, door browsercookies te verwijderen of de
plaatsing ervan te voorkomen.U kunt dit doen door de instructies in de Help-sectie van uw
browser te volgen.Voor bepaalde browsercookies die gericht zijn op advertenties kunt u op de
website
van
de
EDAA
(European
Interactive
Digital
Advertising
Alliance)
http://www.youronlinechoices.com/ ervoor kiezen om geen advertenties op basis van gedrag te
ontvangen van bedrijven die lid zijn van EDAA.Ook kan in de meeste browsers worden ingesteld
dat u een melding krijgt wanneer een browsercookie op uw computer of ander apparaat wordt
geplaatst.



Flash-cookies:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en bewaren van uw
Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, door Flash-cookies te verwijderen.Dit kunt u
doen door met Adobe uw Flash Player-instellingen te beheren.Om Flash-cookies te verwijderen
of de plaatsing ervan te voorkomen, gaat u naar de website Adobe Flash Player Help via
http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/. Klik op de hyperlink “Website
Privacy Settings panel” (paneel voor privacy-instellingen op websites) aan de linkerzijde van het
scherm en volg de instructies om te voorkomen dat Flash-content van derde partijen gegevens
op uw computer opslaat.



Trackingpixels:Omdat trackingpixels vervat zitten in de content van een webpagina of in e-mails
staan, kunt u ze niet uitzetten of weigeren.Als ze echter in combinatie met cookies worden
gebruikt, kunnen ze onbruikbaar worden gemaakt door cookies uit te zetten of de instellingen
voor cookies in uw browser te wijzigen.In andere gevallen, bijvoorbeeld bij e-mails, worden
trackingpixels niet gebruikt in combinatie met cookies. Als u ontevreden bent over het gebruik van
trackingpixels op deze manier, dient u de Sites niet te gebruiken en zich niet te abonneren op
onze e-mails.



Socialemedia-/netwerkplug-ins:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen
en bewaren van uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.Met betrekking tot AddThis
kunt u dit doen door op de knop ‘op-out’ te klikken viahttp://www.addthis.com/privacy/optout.Bovendien kunt u voorkomen dat de cookies worden opgeslagen, net zoals bij
browsercookies (zie boven).Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van
gebruikersprofielen.Om dit recht uit te oefenen, moet u direct contact opnemen met AddThis of
de betreffende socialemedia-/netwerkprovider.Aanvullende informatie over uw rechten vindt u op
http://www.addthis.com/privacy,
https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy en
https://twitter.com/en/privacy.



Google Analytics:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en bewaren van
uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, door het opslaan van cookies te voorkomen
op dezelfde manier als met andere browsercookies (zie boven).Bovendien kunt u voorkomen dat
de door de cookie gegenereerde gegevens, die betrekking hebben op uw gebruik van de Site en
de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Dit doet u door een add-on
voor
uw
browser
te
installeren,
die
u
kunt
downloaden
via
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Als u ‘opt-out’ kiest voor cookies, worden
gegevens in de toekomst niet meer verzameld wanneer u onze Sites bezoekt.Als u wilt
voorkomen dat gegevens over meerdere apparaten worden verzameld via Universal Analytics,
moet u ‘opt-out’ kiezen op alle apparaten die u gebruikt.

Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden (de wettelijke grondslagen
voor onze verwerking zijn vetgedrukt):


Om onze legitieme belangen na te streven, zoals bijvoorbeeld:
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o

U klantenservice bieden;

o

Uw klachten verwerken en oplossen;

o

Inzicht krijgen in uw behoeften, u betere diensten leveren en u als klant beter begrijpen;

o

De content, het algemene beheer en aanpassingen van onze Sites verbeteren,
bijvoorbeeld door de gebruikerservaring aan de wensen van de gebruiker aan te passen,
de effectiviteit van communicatie en de prestaties van de Sites te meten en de prestaties
van de Sites te optimaliseren;

o

Onze producten en diensten verbeteren;

o

U aanbiedingen, producten, productmonsters, uitnodigingen voor evenementen en
trainingscursussen en andere advertentiegegevens bieden, waarvan wij aannemen dat u
deze interessant vindt op basis van uw vorige verzoeken of op basis van vergelijkbare
producten die u eerder hebt gekocht of waarin u interesse hebt getoond;

o

Marktkennis verzamelen;

o

Gebruikersaccounts op onze Sites instellen en beheren;

o

PPG-software activeren die u van ons wilt ontvangen; en

o

Software-, beveiligings- en operationele problemen oplossen;



Indien u ons toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om u periodiek via e-mail te contacteren
over promoties, nieuwe producten of diensten, evenementen of om u andere advertentieinformatie aan te bieden;



Om onze verplichtingen met betrekking tot onze producten en diensten die in een contract
tussen u en ons zijn vastgelegd na te komen. Dat betekent op uw vragen reageren en uw
verzoeken of bestellingen uitvoeren, betalingen verwerken en enquêtes, onderzoeken,
vragenlijsten en/of wedstrijden houden en verwerken;



Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld:
o

Onze bedrijfsrecords onderhouden;

o

Fraude voorkomen; en

o

Voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties.

Indien wij u vanwege wettelijke of contractuele verplichtingen om uw Persoonsgegevens vragen, geven
wij aan welke informatie vrijwillig is.Als u bepaalde informatie echter niet vrijwillig aan ons verstrekt,
kunnen wij de betreffende producten of diensten mogelijk niet aan u leveren of kunnen wij niet reageren
op verzoeken, indien wij die informatie daarvoor nodig hebben.
Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?
PPG bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is:(i) voor de doeleinden waarvoor de
informatie is verzameld; (ii) om volgens de wet te worden bewaard; en/of (iii) om problemen te
verhelpen die mogelijk op een later tijdstip zijn ontstaan (in dit geval geven wij u meer informatie
overeenkomstig de wettelijke bepalingen).
Categorieën ontvangers van Persoonsgegevens
Wij kunnen uw Persoonsgegevens als volgt aan derde partijen overdragen:


Entiteiten van de PPG-groep kunnen ontvangers zijn van uw Persoonsgegevens, zodat wij
kunnen profiteren van onze bedrijfsstructuur om u sneller en efficiënter te helpen door informatie
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te delen binnen de informatiesystemen, financiële administratie of andere administratieve taken
en klantenservice van de groep.


Gegevensverwerkers en dienstverleners worden soms door PPG ingezet om ons te helpen bij
onze diensten en tijdens deze samenwerking ontvangen zij mogelijk uw Persoonsgegevens of
krijgen zij ere op een andere manier toegang toe.Deze gegevensverwerkers en dienstverleners
zijn onder andere:(i) media-agentschappen, ontwerpbureaus-, drukkerijen, promotie- en
evenementenbureaus om promotie- en marketingactiviteiten uit te voeren of namens PPG te
communiceren; (ii) enquête- en marktonderzoeksbedrijven om marktkennis op te doen; (iii) IT- en
andere technische dienstverleners om hosting-, opslag- of hersteldiensten te verkrijgen in het
geval de computersystemen van PPG beschadigd, kapot of niet toegankelijk zijn; (iv)
transportbedrijven en logistieke dienstverleners (bijv. koeriers of postbedrijven) om producten en
andere materialen namens PPG naar u te verzenden; (v) betalingsdienstaanbieders; en (vi)
klantenservicebureaus die u helpen op de locatie waar u online hebt besteld.



In het geval van een wettelijke verplichting kunnen wij uw Persoonsgegevens en andere
gegevens ook aan relevante derde partijen verstrekken,als wij dit wettelijk verplicht zijn of als het
meedelen van deze informatie nodig is voor:(i) het onderzoeken van mogelijke inbreuken op de
wet; (ii) het identificeren van, contact opnemen met of een juridische procedure starten tegen
iemand die mogelijk een overeenkomst met PPG schendt; of (iii) het vermijden van dreigend
lichamelijk letsel aan personen of het beschermen van de rechten, veiligheid of eigendommen
van PPG.Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook aan relevante derde partijen (bijv. forensisch
onderzoekers, externe juridische adviseurs, rechtshandhavers) meedelen om een inbreuk op
beveiliging/gegevens te onderzoeken, hierop te reageren en/of dit te voorkomen, of om mee te
werken met overheids- of wethandhavingsinstanties overeenkomstig andere juridische zaken.



Gedurende zakelijke transacties kan PPG uw Persoonsgegevens en andere informatie delen
met een derde partij (en de advocaten, accountants en andere relevante partijen die
samenwerken met deze partij) in het geval dat PPG fuseert met, wordt overgenomen door of een
wettelijke partner wordt van deze derde partij, indien PPG deze derde partij overneemt of indien
een dergelijke transactie wordt voorgesteld.

Behalve zoals hierboven beschreven, worden uw Persoonsgegevens niet overgedragen aan personen
of entiteiten.Indien wij uw Persoonsgegevens overdragen aan derde partijen (zoals hierboven
beschreven), zorgen wij er altijd voor dat alle vereiste contractuele afspraken tussen ons en de derde
partijen overeen zijn gekomen.Daarbij kunnen wij de derde partijen contractueel verplichten alleen te
handelen volgens onze instructies, gepaste maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te
beschermen en de gegevens niet voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
Internationale overdracht van Persoonsgegevens
In het algemeen gebruiken wij uw Persoonsgegevens binnen uw land of een andere lidstaat van de
Europese Unie.Als internationaal bedrijf kan PPG uw Persoonsgegevens echter overdragen via de
wereldwijde organisatie van PPG of kan PPG externe dienstverleners inzetten in landen buiten de
Europese Unie.Enkele van deze landen garanderen mogelijk geen adequate bescherming met
betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.In deze gevallen worden uw
Persoonsgegevens pas overgedragen als wij gepaste veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Dit zijn
bijvoorbeeld overeenkomsten over gegevensverwerking op basis van de standaardclausules voor
gegevensbescherming, die zijn goedgekeurd door de Europese commissie (die PPG bijvoorbeeld heeft
geïmplementeerd voor overdrachten naar zijn groepsentiteiten in de VS).U kunt een kopie van de
getroffen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens
aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in de onderstaande sectie “Contact
met ons opnemen”.
Hoe wij Persoonsgegevens beschermen
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PPG onderneemt de nodige stappen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onwettige vernietiging, verlies, wijzigingen of onrechtmatige onthulling of toegang met behulp van een
scala van fysieke, operationele en technologische beveiligingsmaatregelen.Wanneer uw
Persoonsgegevens niet meer nodig zijn (zoals beschreven in deze privacyverklaring), worden deze
vernietigd, geanonimiseerd of via een andere, veilige methode verwijderd.
Uw rechten
U hebt de volgende rechten:


Recht op toegang:U kunt ons verplichten aan u te bevestigen of wij uw Persoonsgegevens
verwerken en, indien dit het geval is, u toegang tot uw Persoonsgegevens te geven en informatie
over hoe wij deze gegevens verwerken.



Recht op rectificatie:U kunt ons ertoe verplichten onnauwkeurige Persoonsgegevens over u te
corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen.



Recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”):Onder bepaalde voorwaarden kunt u
uw Persoonsgegevens door ons laten wissen.



Recht op beperking van verwerking:Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verplichten onze
verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.



Recht op gegevensportabiliteit:Indien onze verwerking van uw Persoonsgegevens is
gebaseerd op uw toestemming of een contract tussen u en ons, kunt u ons ertoe verplichten u de
Persoonsgegevens te geven die u aan ons verstrekt hebt in een gestructureerde, veel gebruikte
en machinaal leesbare indeling. Ook hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een
andere beheerder zonder daarbij door ons gehinderd te worden of, indien technisch uitvoerbaar,
de gegevens direct door ons aan een andere beheerder over te dragen.



Recht op bezwaar:U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens (i)
te allen tijde voor directe marketingdoeleinden; of (ii) om redenen met betrekking tot uw
specifieke situatie, indien wij een taak uitvoeren in het algemeen belang of indien wij onze
legitieme belangen of belangen van een derde partij nastreven.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, kunt u te allen
tijde en kosteloos uw toestemming intrekken met onmiddellijke ingang zonder gevolgen voor de
toekomst.Als u dit doet, stoppen wij met de betreffende verwerking van uw Persoonsgegevens op basis
van die toestemming.Dit kan ons echter beletten om u bijvoorbeeld bepaalde diensten aan te bieden
waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verwerkt.
Als u een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de
contactgegevens in de onderstaande sectie “Contact met ons opnemen”.
In alle gevallen en op elk moment kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor
gegevensbescherming.
Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken, of als
u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dp-eu@ppg.com, of schrijf ons een brief
via de contactgegevens voor de relevante Europese PPG-entiteit die op de betreffende website staan
of worden vermeld op communicatie die u hebt ontvangen.

Pagina 7 van 7

