
Privacyverklaring 
Bijgewerkt: 5 mei 2022 

Inleiding 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Chevron Phillips Chemical Company LLC en 

haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, "Chevron Phillips 

Chemical," "wij," "onze" of "ons") informatie over bezoekers en gebruikers (gezamenlijk, 

"gebruikers") van onze websites, online functies, producten en diensten die naar deze 

Privacyverklaring verwijzen (elk een "Site," of gezamenlijk, "onze Sites"), verzamelen, gebruiken 

en openbaar maken. U kunt het Chevron Phillips Chemical-bedrijf dat een bepaalde Site host 

identificeren via de voettekst of de "Over ons"-link van de Site.  Deze Privacyverklaring is ook 

van toepassing op Persoonlijke Informatie (hieronder gedefinieerd) die wij verzamelen via offline 

middelen, zoals tijdens interacties met onze zakelijke leveranciers en klanten, via beurzen of 

andere offline interacties, waar van toepassing.  In het kader van deze Privacyverklaring is Chevron 

Phillips Chemical de beheerder (d.w.z. de verantwoordelijke partij) voor de Persoonlijke 

Informatie die in deze Privacyverklaring worden behandeld.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, kunt u 

contact met ons opnemen via de informatie in het gedeelte "Contacteer ons" van deze 

Privacyverklaring. 

U kunt toegang krijgen tot specifieke onderwerpen binnen deze Privacyverklaring door te klikken 

op de relevante links hieronder:  

 

Verzameling en gebruik van uw Persoonlijke Informatie  

Openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie 

Cookies en soortgelijke technologieën 

Beveiliging van uw Persoonlijke Informatie 

Bewaring van uw Persoonlijke Informatie 

Links naar externe websites 

Privacy van kinderen 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Uw rechten 



Gemachtigde Agent 

Internationale overdrachten 

Contacteer ons 

 

Verzameling en gebruik van uw Persoonlijke 

Informatie  

Chevron Phillips Chemical erkent en respecteert de privacy van onze klanten, leveranciers, 

webbezoekers en anderen. "Persoonlijke Informatie" verwijst in het algemeen naar alle informatie 

die in verband kan worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De 

Persoonlijke Informatie die wij over u verzamelen varieert afhankelijk van de context van onze 

interacties met u, hoewel deze gewoonlijk alleen betrekking heeft op bedrijfsgerelateerde 

contexten. Het volgende beschrijft het soort Persoonlijke Informatie dat wij van u verzamelen voor 

onze doeleinden en hoe wij die informatie gebruiken. Wij verstrekken ook informatie over de 

rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke Persoonlijke Informatie, zoals vereist door 

bepaalde privacywetten. 

 



Context Soorten gegevens Primair doel van het 

verzamelen en gebruiken 

van gegevens  

Accountregistratie Wanneer u zich registreert voor een 

account op onze Site, verzamelen 

wij uw Chevron Phillips Chemical 

gebruikersnaam en wachtwoord, 

uw naam en de volgende 

bedrijfsgerelateerde informatie: 

bedrijfsnaam, 

functie/verantwoordelijkheid, e-

mailadres, telefoon- en faxnummer, 

zakelijk adres, de geschiedenis van 

uw aankoop of contractuele relatie 

met Chevron Phillips Chemical. 

Wij kunnen ook informatie 

verzamelen met betrekking tot de 

handelingen die u verricht terwijl u 

op uw account bent ingelogd.  

Indien u ervoor kiest deze te 

verstrekken, kunnen wij ook 

informatie verzamelen zoals 

product- en dienstvoorkeuren. 

Wij hebben een legitiem 

belang bij het verstrekken 

van accountgerelateerde 

functionaliteiten aan onze 

gebruikers en het uitvoeren 

van ons contract met u en uw 

organisatie. 

Beheer van 

klantenrelaties 

Wij verzamelen bepaalde contact- 

en aanverwante bedrijfsinformatie 

over u (naam, e-mailadres, 

professionele contactinformatie) 

wanneer u of uw organisatie 

producten of diensten van ons 

afneemt.  Wij gebruiken deze 

informatie ook om onze relatie met 

uw organisatie te beheren en te 

onderhouden. In sommige gevallen 

kunnen wij bepaalde achtergrond- 

of screeningsinformatie verzamelen 

voor zover dat nodig is en in 

overeenstemming is met de 

toepasselijke wetgeving. 

Wij hebben een rechtmatig 

belang bij het leveren van 

producten en diensten aan 

onze klanten en het uitvoeren 

van ons contract met uw 

organisatie. 



Context Soorten gegevens Primair doel van het 

verzamelen en gebruiken 

van gegevens  

Beheer van 

leveranciersrelaties 

Wij verzamelen bepaalde contact- 

en aanverwante bedrijfsinformatie 

over u (naam, e-mailadres, 

professionele contactinformatie) 

wanneer u of uw organisatie ons 

bepaalde producten of diensten 

levert.  Wij gebruiken deze 

informatie ook om onze relatie met 

uw organisatie te beheren en te 

onderhouden.  In sommige 

gevallen kunnen wij bepaalde 

achtergrond- of 

screeningsinformatie verzamelen 

voor zover dat nodig is en in 

overeenstemming is met de 

toepasselijke wetgeving. 

Wij hebben een rechtmatig 

belang bij het beheer van 

onze relatie met onze 

leveranciers en de uitvoering 

van ons contract met uw 

organisatie. 

Site-analyses/Cookies Wij gebruiken cookies en andere 

methoden om Site-activiteit te 

volgen. Voor meer informatie over 

het gebruik van dergelijke 

hulpmiddelen, zie het gedeelte 

"Cookies en soortgelijke 

technologieën" hieronder. 

Wij hebben een legitiem 

belang om onze Site efficiënt 

te laten werken, -

accountgerelateerde 

functionaliteiten te bieden, 

ons platform, diensten- en 

productaanbod te verbeteren 

en veiligheidsnormen te 

handhaven. 

Interconnectiviteit voor 

e-mail 

Als u e-mail van ons ontvangt, 

gebruiken wij bepaalde tools om 

gegevens vast te leggen over 

wanneer u ons bericht opent, op 

eventuele links of banners klikt die 

het bevat en aankopen doet. Voor 

meer informatie over het gebruik 

van dergelijke hulpmiddelen, zie 

het gedeelte "Cookies en 

soortgelijke technologieën" 

hieronder. 

Wij hebben er een legitiem 

belang bij deze informatie te 

gebruiken om te begrijpen 

hoe u reageert op onze 

mededelingen aan u. 



Context Soorten gegevens Primair doel van het 

verzamelen en gebruiken 

van gegevens  

Feedback/Ondersteuning Als u ons feedback geeft of contact 

met ons opneemt voor 

ondersteuning, zullen wij uw naam 

en e-mailadres verzamelen, evenals 

alle andere inhoud die u ons 

toestuurt, om te kunnen 

antwoorden. 

Wij hebben een rechtmatig 

belang wanneer wij deze 

informatie gebruiken om uw 

feedback of problemen te 

ontvangen en daarop te 

reageren. 

Mobiele apparaten Wij verzamelen informatie van uw 

mobiele apparaat wanneer dit 

wordt gebruikt om onze Site te 

bezoeken, zoals unieke 

identificatie-informatie die vanaf 

uw apparaat wordt uitgezonden. 

Voor meer informatie over het 

gebruik van dergelijke 

hulpmiddelen, zie het gedeelte 

"Cookies en soortgelijke 

technologieën" hieronder. 

Wij hebben er een rechtmatig 

belang bij deze informatie te 

gebruiken om unieke 

bezoekers te identificeren en 

te begrijpen hoe gebruikers 

met ons omgaan op hun 

mobiele apparaten. 

Mailinglijst Wanneer u zich aanmeldt voor een 

van onze mailinglijsten, 

verzamelen wij uw e-mailadres of 

postadres. 

Wij hebben er een rechtmatig 

belang bij om informatie 

over onze producten of 

diensten met u te delen en u 

anderszins marketing- of 

promotiemateriaal aan te 

bieden. 

Informatie over sociale 

media 

Wij kunnen bepaalde informatie 

verzamelen met betrekking tot uw 

gebruik van sociale media als het 

betrekking heeft op ons. 

Wij hebben er een rechtmatig 

belang bij deze informatie te 

gebruiken om inzicht te 

krijgen in uw gebruik van en 

interacties met onze sociale 

mediasites voor zover die 

betrekking hebben op ons en 

om gerelateerde inhoud te 

genereren. 



Context Soorten gegevens Primair doel van het 

verzamelen en gebruiken 

van gegevens  

Website-interacties Wij gebruiken technologie om te 

controleren hoe u onze Site bezoekt 

en hoe u ermee omgaat. Dit kunnen 

de links zijn waarop u klikt, of 

informatie die u in onze online 

formulieren typt. Dit kan ook 

informatie over uw apparaat of 

browser bevatten. Voor meer 

informatie over het gebruik van 

dergelijke hulpmiddelen, zie het 

gedeelte "Cookies en soortgelijke 

technologieën" hieronder. 

Wij hebben er een rechtmatig 

belang bij deze informatie te 

gebruiken om te begrijpen 

hoe u omgaat met onze Site 

om deze beter te kunnen 

verbeteren, en om uw 

voorkeuren en interesses te 

begrijpen om aanbiedingen 

te selecteren die u wellicht 

het nuttigst vindt. Wij 

hebben ook een rechtmatig 

belang bij het opsporen en 

voorkomen van fraude. 

Weblogs Wij verzamelen informatie, 

waaronder uw browsertype, 

besturingssysteem, Internet 

Protocol (IP)-adres (een nummer 

dat automatisch aan een computer 

wordt toegewezen wanneer het 

internet wordt gebruikt), 

domeinnaam, klikactiviteit, 

verwijzende website, en/of een 

datum/tijdstempel voor bezoekers.  

Voor meer informatie over het 

gebruik van dergelijke 

hulpmiddelen, zie het gedeelte 

"Cookies en soortgelijke 

technologieën" hieronder. 

Wij hebben een rechtmatig 

belang bij het bewaken van 

onze netwerken, het 

verschaffen en onderhouden 

van de functionaliteit van 

onze Site, met inbegrip van 

het opsporen en herstellen 

van fouten of problemen, 

beveiligingsincidenten, en bij 

het onderzoeken, voorkomen 

of ondernemen van actie met 

betrekking tot mogelijke 

kwaadaardige, bedrieglijke, 

frauduleuze of illegale 

activiteiten, met inbegrip van 

pogingen om ons beleid, 

onze procedures en 

voorwaarden te manipuleren 

of te schenden. 



Context Soorten gegevens Primair doel van het 

verzamelen en gebruiken 

van gegevens  

Informatie van 

sollicitanten  

Voor bezoekers die solliciteren via 

de websites van derden (die gelinkt 

zijn aan cpchem.com), verzamelen 

wij informatie om het individu in 

aanmerking te laten komen voor 

een baan. De Persoonlijke 

Informatie die door deze sites van 

derden wordt verzameld, is ook 

onderworpen aan de 

privacypraktijken en het 

privacybeleid van die sites.  Wij 

kunnen ook bepaalde soorten 

Persoonlijke Informatie verzamelen 

die als gevoelig of speciaal kunnen 

worden beschouwd (bijv. ras of 

etnische afkomst, informatie die 

nodig is voor aanpassingen op de 

werkplek, seksuele geaardheid), in 

overeenstemming met en voor 

zover toegestaan door de 

toepasselijke wetgeving. 

Wij hebben een rechtmatig 

belang bij het verkrijgen van 

Persoonlijke Informatie van 

sollicitanten om sollicitanten 

in aanmerking te nemen voor 

een baan. Op grond van 

supranationale wetgeving, 

nationale wetgeving of een 

collectieve overeenkomst 

zijn wij verplicht de 

gegevens te verwerken om te 

voldoen aan onze 

verplichtingen en rechten, en 

die van de aanvragers, op het 

gebied van de wetgeving 

inzake werkgelegenheid, 

sociale zekerheid en sociale 

bescherming. 

Promotiemateriaal Wij kunnen uw Persoonlijke 

Informatie, zoals contactgegevens 

en naam, verwerken om u 

promotionele informatie te sturen 

over producten en diensten van 

Chevron Phillips Chemical, 

speciale promoties en initiatieven 

zoals evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen die door Chevron 

Phillips Chemical worden 

georganiseerd. 

Wij hebben er een rechtmatig 

belang bij om informatie 

over onze producten of 

diensten met u te delen en u 

anderszins marketing- of 

promotiemateriaal aan te 

bieden. 

Overige Wij kunnen audio- of video-

informatie verzamelen via 

videoconferentie of andere online 

samenwerkingsinstrumenten (in 

overeenstemming met en voor 

zover toegestaan door de 

toepasselijke wetgeving). 

Wij hebben een rechtmatig 

belang bij het verzamelen 

van dergelijke informatie om 

ons bedrijf te beheren en 

onze werknemers, klanten en 

andere derden de juiste 

werkplekinstrumenten aan te 

bieden. 



Wij verzamelen Persoonlijke Informatie rechtstreeks van u, en wij kunnen ook Persoonlijke 

Informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder derden (waaronder bedrijven die ook 

marketing lead informatie verstrekken en/of uw werkgever voor zover uw organisatie optreedt als 

onze klant), zakelijke partners, onze gelieerde ondernemingen, of openbaar beschikbare bronnen.  

Als u ons bepaalde Persoonlijke Informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet voldoen aan 

het gevraagde doel van de verzameling, zoals het beantwoorden van uw vragen of verzoek om 

klantenservice of het aanbieden van onze Site aan u. Het niet verstrekken van uw Persoonlijke 

Informatie zal echter, tenzij anders bepaald, geen juridische gevolgen voor u hebben. 

Hoewel de bovenstaande tabel ons hoofddoel voor het verzamelen van uw informatie beschrijft, 

hebben wij in veel situaties meer dan één doel. Als gevolg daarvan kan het verzamelen en 

verwerken van uw informatie door ons in verschillende contexten gebaseerd zijn op uw 

toestemming, onze noodzaak om een contract uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen en/of 

ons algemeen belang bij de uitvoering van onze activiteiten.

 

Openbaarmaking van uw persoonlijke 

informatie 

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie in de volgende omstandigheden openbaar maken: 

• Dienstverleners. Wij kunnen dergelijke informatie bekendmaken aan dienstverleners die ons 

helpen bij het leveren van producten en diensten, het werven van talent, ondersteuning op het 

gebied van informatietechnologie en ondersteuning van de klantenservice.  

• Gelieerde bedrijven. Wij kunnen dergelijke informatie bekendmaken aan 

dochterondernemingen, filialen of joint ventures indien dit nodig is om onze producten en 

diensten te leveren en in het algemeen indien dit nodig is voor het beheer van een wereldwijde 

organisatie. 

• Andere openbaarmakingen met uw toestemming. Wij kunnen u vragen of u wilt dat wij uw 

gegevens doorgeven aan andere, niet-gelieerde derden die niet elders in deze Privacyverklaring 

worden beschreven. 

• Bedrijfstransactie. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken in het kader van een 

fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie, aan een koper van al of een deel van onze 

activa, of ingevolge een financieringsregeling of co-promotieovereenkomst. Deze ontvanger 

zal gebonden zijn aan voorwaarden die redelijkerwijs vergelijkbaar zijn met de voorwaarden in 

deze Privacyverklaring.  

• Andere partijen. Wij kunnen Persoonlijke Informatie bekendmaken in antwoord op 

dagvaardingen, bevelschriften, rechterlijke bevelen, of in verband met een gerechtelijke 



procedure, om te voldoen aan relevante wetten, of om te voldoen aan een verzoek van de 

overheid. Wij kunnen dergelijke informatie ook bekendmaken om onze rechten te vestigen of 

uit te oefenen, om ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, om mogelijke illegale 

activiteiten, vermoedelijke fraude, risico's voor de veiligheid van een persoon of eigendom, of 

een schending van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of er actie op te ondernemen.  

Wij delen of verkopen uw Persoonlijke Informatie niet aan derden voor hun eigen 

marketingdoeleinden. 

 

Cookies en soortgelijke technologieën 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij cookies, webbakens of andere 

traceertechnologieën (gezamenlijk "Cookies") op onze Site gebruiken. Een cookie is een kleine 

hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht naar de webbrowsers van bezoekers en/of wordt 

opgeslagen op uw apparaat terwijl u surft; ze worden verwerkt en opgeslagen door uw 

webbrowser.  

Wij kunnen de volgende soorten cookies op onze Site gebruiken:  

Soort cookie Beschrijving 

Essentiële cookies Dit zijn cookies die onze Site nodig heeft om 

te kunnen functioneren, en die u in staat stellen 

de Site en de functies te gebruiken. Zonder 

deze essentiële cookies zal de Site voor u niet 

zo soepel werken als wij zouden willen en zijn 

wij wellicht niet in staat de Site of bepaalde 

door u gevraagde diensten of functies te 

leveren. Voorbeelden van waar deze cookies 

worden gebruikt zijn: om te bepalen wanneer u 

bent aangemeld, om te bepalen wanneer uw 

account inactief is geweest, en voor andere 

probleemoplossing en beveiligingsdoeleinden. 

Analytics-cookies Analytics-cookies stellen ons in staat meer te 

weten te komen over het aantal bezoekers van 

onze Site, hoe vaak zij ons bezoeken en hoe 

vaak een gebruiker specifieke pagina's van 

onze Site heeft bekeken. Hoewel analytische 

cookies ons in staat stellen specifieke 

informatie te verzamelen over de Site die u 

bezoekt en of u onze Site meerdere malen hebt 



bezocht, kunnen wij ze niet gebruiken om 

details te achterhalen zoals uw naam of adres. 

Wij kunnen de via traceertechnologieën verzamelde informatie om verschillende redenen 

gebruiken, waaronder:  

• Om onze Site gebruiksvriendelijker te maken. 

• Om statistieken te verzamelen over hoe gebruikers omgaan met onze Site. 

• Om veiligheidsredenen.  

Do Not Track: Op dit moment is onze Site niet geconfigureerd om de "Do Not Track" of 

gelijkwaardige signalen van browsers te honoreren.  

 

Beveiliging van uw Persoonlijke Informatie 

Wij nemen de privacy van uw Persoonlijke Informatie ernstig. Wij gebruiken commercieel 

redelijke technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke 

Informatie te beschermen, waaronder algemeen aanvaarde industrienormen om de Persoonlijke 

Informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen tijdens de overdracht en nadat wij deze 

hebben ontvangen. Geen enkele methode van overdracht via Internet of methode van elektronische 

opslag is echter 100 procent veilig, zodat wij helaas geen absolute veiligheid kunnen garanderen. 

In geval van een inbreuk waarvan wij wettelijk verplicht zijn u op de hoogte te brengen, kunnen 

wij u elektronisch, schriftelijk of telefonisch op de hoogte brengen, indien de wet ons dat toestaat. 

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bv. als u denkt 

dat de veiligheid van een account die u bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), neem dan 

onmiddellijk contact met ons op zoals beschreven onder het kopje "Contacteer ons" hieronder.  

 

Bewaring van uw persoonlijke informatie 

Hoe lang wij uw Persoonlijke Informatie bewaren, hangt af van de context waarin en het doel 

waarvoor wij ze hebben verzameld. In het algemeen bewaren wij Persoonlijke Informatie zo lang 

als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld, tenzij een andere bewaartermijn 

wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. 

 



Links naar externe websites 

Deze Site bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd 

door Chevron Phillips Chemical. Wij wijzen u erop dat het privacybeleid van deze websites kan 

afwijken van dat van Chevron Phillips Chemical en dat deze Privacyverklaring alleen van 

toepassing is op Persoonlijke Informatie die op deze Site zijn verzameld. Wij hebben geen controle 

over websites van derden en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy of 

zakelijke praktijken van websites van derden die aan onze Site zijn gekoppeld. Wij raden u aan de 

privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn 

voor de inhoud en het beleid van dergelijke websites. 

 

Privacy van kinderen 

Chevron Phillips Chemical verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 

13 jaar en gebruikers jonger dan 13 jaar dienen geen persoonlijke informatie aan Chevron Phillips 

Chemical te verstrekken. Indien u verneemt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke 

informatie heeft verstrekt en hij/zij nog geen 13 jaar oud is, dient u ons te waarschuwen 

via ethics@cpchem.com of ons hiervan op de hoogte te stellen in de onderstaande paragraaf 

“Contacteer ons”. Wij zullen onmiddellijk stappen ondernemen om de Persoonlijke Informatie uit 

onze systemen te verwijderen. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Behoudens voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor 

deze Privacyverklaring bij te werken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven, door op 

een opvallende plaats een kennisgeving van de bijwerking op onze Site te plaatsen. Eventuele 

updates worden van kracht 30 dagen na het plaatsen van de updates van deze verklaring en zijn 

van toepassing op alle over u verzamelde informatie. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze 

verklaring die wezenlijke gevolgen hebben voor eerder over u verzamelde Persoonlijke Informatie, 

zullen wij u, voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, hiervan per e-mail op de hoogte 

stellen en/of toestemming vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. 

mailto:ethics@cpchem.com


 

Uw rechten 

 Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u over aanvullende rechten beschikken, zoals hieronder 

uiteengezet.  

• Recht om uw toestemming in te trekken: Voor zover een specifiek element van onze 

verwerking van uw Persoonlijke Informatie op uw toestemming berust, kunt u deze 

toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking laat 

de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming 

onverlet. 

• Bijkomende rechten inzake gegevensprivacy: Volgens de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming kunt u het recht hebben om (i) toegang te vragen tot uw Persoonlijke 

Informatie; (ii) om rectificatie van uw Persoonlijke Informatie te verzoeken; (iii) om wissing 

van uw Persoonlijke Informatie te verzoeken; (iv) om beperking van de verwerking van uw 

Persoonlijke Informatie te verzoeken; (v) om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken; en/of 

(vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie (met inbegrip van 

bezwaar tegen profilering). Gelieve er nota van te nemen dat deze rechten beperkt kunnen zijn 

krachtens de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.  

• Recht om toegang te vragen tot uw Persoonlijke Informatie: U kunt het recht hebben om 

van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet Persoonlijke Informatie over u worden verwerkt, 

en, wanneer dat het geval is, om toegang te vragen tot de Persoonlijke Informatie. Deze 

toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken 

categorieën Persoonlijke Informatie, en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de 

Persoonlijke Informatie zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de 

belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U kunt het recht hebben 

om kosteloos een kopie van de Persoonlijke Informatie te ontvangen. Voor verdere kopieën die 

door u worden aangevraagd, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de 

administratiekosten. 

• Recht om rectificatie te vragen: U kunt het recht hebben om van ons de rectificatie te 

verkrijgen van onnauwkeurige Persoonlijke Informatie die op u betrekking hebben. Afhankelijk 

van de doeleinden van de verwerking, kunt u het recht hebben om onvolledige Persoonlijke 

Informatie te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring. 

• Recht om te verzoeken om verwijdering (recht om te worden vergeten): Onder bepaalde 

omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons te verkrijgen dat wij uw Persoonlijke 

Informatie verwijderen, en wij kunnen verplicht zijn om dergelijke Persoonlijke Informatie te 

verwijderen. 

• Recht om beperking van de verwerking te vragen: Onder bepaalde omstandigheden kunt u 

het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw Persoonlijke Informatie te 

verkrijgen. In dat geval worden de betrokken gegevens gemarkeerd en mogen zij door ons 

alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. 



• Recht om gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen: Onder bepaalde omstandigheden kunt 

u het recht hebben om de Persoonlijke Informatie die op u betrekking hebben en die u ons hebt 

verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, 

en kunt u het recht hebben om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere 

entiteit door te geven. 

• Recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om, op gronden 

die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw Persoonlijke Informatie door ons, en kan van ons worden verlangd dat wij 

uw Persoonlijke Informatie niet langer verwerken. Dit recht om bezwaar te maken kan met 

name van toepassing zijn indien wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen en verwerken voor 

profileringsdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in uw interesses in onze producten en 

diensten of voor direct marketing. Indien u het recht hebt om bezwaar te maken en u dit recht 

uitoefent, zal uw Persoonlijke Informatie door ons niet langer voor dergelijke doeleinden 

worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld 

in de rubriek "Contacteer ons" van deze Privacyverklaring, of hieronder in de subrubriek 

"Contactgegevens van onze EU-vertegenwoordiger". Een dergelijk recht van verzet kan met 

name niet bestaan indien de verwerking van uw Persoonlijke Informatie noodzakelijk is om 

stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of om een reeds 

gesloten overeenkomst uit te voeren.  

• Recht om te weten welke Persoonlijke Informatie wordt verkocht of gedeeld en aan wie. 

Chevron Phillips Chemical verkoopt of deelt uw Persoonlijke Informatie niet met derden voor 

hun marketingdoeleinden.  

• Recht om de verkoop of het delen van Persoonlijke Informatie te verbieden. Wij delen of 

verkopen uw Persoonlijke Informatie niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.  

• Recht op beperking van het gebruik en de bekendmaking van gevoelige Persoonlijke 

Informatie. Wij zullen gevoelige of bijzondere Persoonlijke Informatie alleen gebruiken voor 

de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.  Indien dit verandert, zullen wij u hiervan per e-

mail op de hoogte brengen, voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, en u kunt het recht 

hebben om dergelijk aanvullend gebruik te beperken. 

• Recht op non-discriminatie. Wij discrimineren niet tegen personen die gebruik maken van 

een van hun rechten zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Het is echter mogelijk dat 

Chevron Phillips Chemical uw Persoonlijke Informatie nodig heeft om toegang tot de diensten 

te verlenen. Daarom kunt u, wanneer u uw recht op verwijdering uitoefent, met name de 

toegang verliezen tot bepaalde aspecten van de diensten waarvoor uw Persoonlijke Informatie 

nodig is. 

Als u een van deze rechten onder de toepasselijke wetgeving wilt doen gelden, zullen wij binnen 

de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijn reageren. Veel van de hierboven 

genoemde rechten zijn onderworpen aan uitzonderingen en beperkingen. Uw rechten en onze 

antwoorden zullen verschillen naargelang het land of grondgebied waar u woont.  

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in het gedeelte 

"Contacteer ons" van deze Privacyverklaring. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij 

de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien wij uw vragen of 

bedenkingen over Persoonlijke Informatie niet hebben behandeld.  



 Gemachtigde Agent 

In bepaalde rechtsgebieden kan een persoon die gemachtigd is om namens u te handelen, een 

controleerbaar consumentenverzoek doen met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie. Als u 

een gemachtigde persoon aanwijst om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde 

privacyrechten uit te oefenen, zullen wij verificatie vereisen dat u de gemachtigde persoon 

toestemming hebt gegeven om namens u een verzoek in te dienen. U moet ons een kopie bezorgen 

van de ondertekende toestemming die u aan de gemachtigde agent hebt gegeven om de aanvraag 

namens u in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.  

Uw verifieerbaar verzoek moet: (i) voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om 

redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij Persoonlijke Informatie hebben 

verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger; en (ii) uw verzoek voldoende gedetailleerd 

beschrijven zodat wij het naar behoren kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Wij zullen 

de Persoonlijke Informatie die wordt verstrekt in een verifieerbaar verzoek van een consument 

alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker om het verzoek in te dienen, 

te verifiëren.  

 

Internationale overdrachten 

 

De Persoonlijke Informatie die wij over u verzamelen of ontvangen kan worden 

overgedragen/toegankelijk gemaakt aan en verwerkt door ontvangers die zich buiten uw eigen land 

bevinden, waaronder in bepaalde gevallen landen die vanuit het oogpunt van de plaatselijke 

wetgeving geen adequaat beschermingsniveau bieden voor Persoonlijke Informatie.   Om de 

Persoonlijke Informatie afdoende te beschermen, zullen wij de overdracht baseren op passende 

waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot standaard contractuele clausules die door de 

Europese Commissie zijn goedgekeurd en/of soortgelijke contractuele verplichtingen voor het 

Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u het recht hebben om een kopie 

van dergelijke passende waarborgen op te vragen door contact met ons op te nemen zoals 

uiteengezet aan het eind van de Chevron Phillips Chemical Privacyverklaring. 

 

Contacteer ons 



Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per e-mail 

via ethics@cpchem.com of per post op: 

Chevron Philips Chemical Company 

Ter attentie van: Ethics & Compliance Office 

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, TX 77380 

U kunt ook contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer: +1-800-231-1212 

Contactgegevens voor onze EU-vertegenwoordiger: gdpr@cpchem.com. 

 

mailto:ethics@cpchem.com

