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Data Protection Clause for customers’ and suppliers’ (individuals) personal data processing 
(Belgium)  
From time to time in the course of their business activity, Chevron Philips Chemicals International NV, a 
Belgian company with registered offices at Airport Plaza – Stockholm Building, Leonardo Da Vincilaan 
19, 1831 – Diegem, Belgium, Legal Persons Registry (RPM/RPR) number 0418.159.080 (Brussels), 
and/or CPChem’s group companies (hereinafter collectively referred to as “CPChem”) will collect, 
generate and process personal data relating to customers’ and suppliers’ individuals (“You”), subject to 
the following.  
Personal information provided by You or otherwise collected from third parties by CPChem in the course 
of its business activity (the “Personal Information”) will be processed in strict compliance with applicable 
data protection laws, in particular the European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 called the General 
Data Protection Regulation (or “GDPR”).  
 
Personal Information may include your name, address, contact details (telephone and fax numbers, e-mail 
address), your function within your company, the history of your purchase or contractual relationship with 
CPChem companies and/or any other personal information which CPChem requires in order to ensure 
compliance with applicable laws and in its legitimate business interests described below.  
 
CPChem will process your Personal Information for the purposes of performance of the contractual 
relationship, including for the management of orders and after-sale services, as well as for complying with 
obligations imposed by laws and regulations. Moreover, CPChem may process your Personal Information 
in order to send You promotional information on CPChem products, special promotions and initiatives 
such as events, fairs and exhibitions organized by CPChem or to which the same takes part, by post, 
phone, fax, automated phone calls, electronic mail, SMS, MMS or any other electronic communication 
means.  
 
For the purposes listed here above or where required by law, CPChem may need to make your Personal 
Information available to its parent company, affiliated entities, branches, advisors, banks and financial 
institutions, professionals, independent consultants, potential or existing investors and/or acquirers, 
regulatory and/or administrative authorities, external data processors, courts, police authorities, 
arbitrators, experts, adverse parties and/or its advisers, which recipients may be located inside or outside 
the European Economic Area (“EEA”), including in countries which do not adduce the same level of 
protection of personal data as in the EEA, again for the purposes listed here above. In any case, CPChem 
will implement appropriate safeguards in line with the applicable data protection laws to ensure that data 
transferred outside the EEA will remain subject to the same security and confidentiality regime as if 
located within the EEA.  
 
Your Personal Data may be transferred to CPChem, LP, with principal offices at 10001 Six Pines Drive, 
The Woodlands, TX 77380, in the United States, on the basis of a data transfer agreement conforming to 
the EU Commission Standard Contractual Clauses for the transfer of data to third countries entered into 
between CPChem LP and CPChem NV. Your Personal Information will also be gathered in a global 
database accessible by CPChem entities worldwide for the purposes listed here above. Any transfer of 
personal data to a CPChem entity located in a country outside the EEA, which may not provide for an 
adequate level of data protection within the meaning of the European Data Protection Directive, will be 
made on the basis of a data transfer agreement conforming to the EU Commission Standard Contractual 
Clauses for the transfer of data to third countries.  
 
CPChem will only hold the personal data for as long as it is necessary for the purposes described above. 
As a general rule, these data will be retained as long as necessary to perform the contractual relationship.  



You have the right to access Personal Data we hold about You and to have inaccurate data corrected or 
removed. As an individual, You also have the right to restrict or object to the processing and transfer of 
your personal data. Especially with regard to the processing for direct marketing purposes, You have the 
right to object at any time to processing of personal data for such marketing. In that event, your personal 
data shall no longer be processed for such purposes. To that effect, You may contact the Legal department 
by e-mail at GDPR@cpchem.com. Finally, you can always lodge a complaint with the Data Protection 
Authority, if you would feel that CPChem has not acted in line with data privacy legislation. 
 
 
  



Gegevensbeschermingsclausule voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en 
leveranciers (individuen) (België) 
Van tijd tot tijd zal Chevron Phillips Chemicals International NV, een Belgisch bedrijf met 
maatschappelijke zetel te Airport Plaza - Stockholm Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, 
België, Register van rechtspersonen (RPM / RPR) nummer 0418.159.080 (Brussel), en / of de 
groepsmaatschappijen van CPChem (hierna gezamenlijk "CPChem" genoemd) in het kader van hun 
zakelijke activiteiten persoonlijke gegevens verzamelen, genereren en verwerken met betrekking tot 
individuen van klanten en leveranciers ("u"), met inachtneming van het onderstaande. 
 
Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of anderszins door CPChem bij derden zijn verzameld in het 
kader van haar zakelijke activiteiten (de "Persoonsgegevens") zullen worden verwerkt in strikte 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Europese 
Verordening 2016/679 van 27 april 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of "GDPR"). 
Persoonlijke informatie kan onder meer bevatten: uw naam, adres, contactgegevens (telefoon- en 
faxnummers, e-mailadres), uw functie binnen uw bedrijf, de geschiedenis van uw aankoop of contractuele 
relatie met CPChem en/of andere persoonlijke informatie die CPChem vereist om ervoor te zorgen dat de 
toepasselijke wetten worden nageleefd en in het legitieme zakelijke belang is, zoals hieronder wordt 
beschreven. 
 
CPChem verwerkt uw Persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de contractuele relatie, met 
inbegrip van het beheer van bestellingen en after-sales services, evenals voor het voldoen aan 
verplichtingen opgelegd door wet- en regelgeving. Bovendien kan CPChem uw persoonlijke informatie 
verwerken om u promotionele informatie te sturen over CPChem-producten, speciale promoties en 
initiatieven zoals evenementen, beurzen en tentoonstellingen georganiseerd door CPChem of waaraan 
CPChem deelneemt, per post, telefoon, fax, geautomatiseerde telefoon oproepen, e-mail, sms, mms of 
andere elektronische communicatiemiddelen. 
 
Voor de hierboven genoemde doeleinden of waar wettelijk vereist, kan CPChem uw persoonlijke 
informatie mogelijk beschikbaar stellen aan haar moedermaatschappij, gelieerde entiteiten, filialen, 
adviseurs, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke consultants, potentiële of 
bestaande investeerders en/of overnemer, regelgevende en/of administratieve autoriteiten, externe 
gegevensverwerkers, rechtbanken, politiediensten, arbiters, deskundigen,  tegenpartijen en/of hun 
adviseurs, welke ontvangers zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") kunnen 
bevinden, ook in landen die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als in 
de EER, opnieuw voor de hierboven genoemde doeleinden. In ieder geval zal CPChem passende 
waarborgen toepassen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming 
om ervoor te zorgen dat gegevens die buiten de EER worden overgedragen, onderworpen blijven aan 
dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsregeling als binnen de EER. 
 
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan CPChem LP, met hoofdkantoren op 10001 
Six Pines Drive, The Woodlands, TX 77380, in de Verenigde Staten, op basis van een overeenkomst voor 
gegevensoverdracht die voldoet aan de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de 
overdracht van gegevens aan derde landen die is aangegaan tussen CPChem LP en CPChem NV. Uw 
persoonlijke gegevens worden ook verzameld in een wereldwijde database die toegankelijk is voor 
CPChem-entiteiten wereldwijd voor de hierboven genoemde doeleinden. Elke overdracht van 
persoonsgegevens aan een CPChem-entiteit in een land buiten de EER, die mogelijk niet voorziet in een 
passend niveau van gegevensbescherming in de zin van de Europese richtlijn gegevensbescherming, zal 
plaatsvinden op basis van een overeenkomst voor gegevensoverdracht die voldoet aan 
standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar derde 
landen. 
 
CPChem bewaart de persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven beschreven 
doeleinden. Deze gegevens worden in de regel bewaard zolang als nodig is om de contractuele relatie uit 
te voeren. 
U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en om onnauwkeurige 
gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als individu heeft u ook het recht om de verwerking en 
overdracht van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. Met name met 
betrekking tot de verwerking voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar 
te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval worden uw 



persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. Daartoe kunt u per e-mail contact 
opnemen met de juridische afdeling via GDPR@cpchem.com. Ten slotte kunt u altijd een klacht indienen 
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat CPChem niet heeft gehandeld in 
overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 
 


