
 

Privacyverklaring 

The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") 

hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie 

verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring en het Algemeen 

beleid privacy gegevens van Chemours beschrijven gezamenlijk de manier 

waarop Chemours omgaat met informatie die we online verzamelen via de 

website of de mobiele toepassing die het eigendom zijn van Chemours en door 

Chemours worden beheerd en waar u deze Privacyverklaring leest 

(respectievelijk, de "Site" en de "App") en informatie die we offline verzamelen, 

waarbij kennisgeving wettelijk vereist is. Als u Persoonsgegevens verstrekt aan 

Chemours, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze 

Privacyverklaring.  

Als u via de site naar een baan solliciteert, wordt het gebruik van uw 

persoonsgegevens door Chemours door een afzonderlijke privacyverklaring 

beheerst en niet door deze Privacyverklaring.  

PERSOONSGEGEVENS 

De door Chemours verzamelde persoonsgegevens 

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: 

 Naam; 

 Adres (inclusief factuur- en verzendadres); 

 Telefoon- of faxnummer; 

 E-mailadres; 

 Nummer van creditcard en betaalpas; 

 BTW-nummers leveranciers; 

 Nationale identificatienummers, zoals het BSN-nummer; 

 Financiële informatie bij het aanvragen van krediet; 

 Koopgeschiedenis. 



Chemours verzamelt Persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van diverse 

door ons verstrekte mogelijkheden, zoals: 

 Wanneer u een product of dienst bestelt of iets vraagt. 

 Wanneer u de aankoop van een Chemours-product registreert. 

 Wanneer u een garantiekaart inzendt. 

 Wanneer u zich registreert voor abonnementen, een technologieforum of 

andere communicatie via de Site of App. 

 Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding, sweepstake, enquête 

of andere reclameactie. 

 Wanneer u deelneemt aan een blog of forum. 

 Wanneer we marktonderzoek doen, u op een beurs of bij een ander 

evenement ontmoeten. 

We kunnen Persoonsgegevens die we over u verzamelen combineren met 

Persoonsgegevens die u via andere bronnen aan Chemours verstrekt, zoals 

productregistraties, vragen of marketingevenementen. We zullen de 

gecombineerde Persoonsgegevens zolang deze zijn gecombineerd, gebruiken 

conform deze Privacyverklaring. 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken 

We kunnen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 We kunnen uw vragen beantwoorden en aan uw verzoeken voldoen, 

bijvoorbeeld door u per e-mail waarschuwingen te sturen. 

 We kunnen u belangrijke informatie toesturen over de Site of App, over 

veranderingen in de algemene voorwaarden, het beleid en/of andere 

administratieve informatie van Chemours.  

 We kunnen uw aankoop afhandelen. Denk hierbij aan het verwerken van uw 

betalingen, het laten bezorgen van uw bestelling, het met u communiceren 

over uw aankoop en het verstrekken van de gerelateerde klantenservice. 

 We kunnen u marketinginformatie sturen waarvan we denken dat deze 

voor u relevant kan zijn, waaronder informatie over handelsbeurzen. 

 We kunnen uw ervaringen op onze Site persoonlijker maken door u 

producten en aanbiedingen te presenteren die op u zijn afgestemd. 



 We kunnen u laten deelnemen aan sweepstakes, wedstrijden en 

soortgelijke reclameacties and we kunnen u deze activiteiten laten 

beheren. Voor een aantal van deze activiteiten gelden aanvullende regels, 

die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop we uw 

persoonsgegevens gebruiken en openbaren. We adviseren u dan ook deze 

regels zorgvuldig door te lezen. 

 We kunnen u toestaan vrienden berichten te sturen via de Site of App. Door 

deze functionaliteit te gebruiken, vertelt u Chemours dat u het recht hebt 

de naam en het  

e-mailadres van uw vriend te gebruiken en deze aan Chemours door te 

geven.  

 We kunnen communicatie en interactie met anderen toestaan via de Site of 

de App (bijvoorbeeld via een blog, forum, messagingfunctionaliteit, 

chatfunctionaliteit, profiel of andere sociale media). 

 We kunnen toestaan dat u zich registreert voor en deelneemt aan 

technologieforums en andere evenementen binnen Chemours. 

 We kunnen hiermee de zakelijke belangen van Chemours dienen, via zaken 

als gegevensanalyse, audits, research en ontwikkelen van nieuwe 

producten, verbeteren van de website van Chemours, verbeteren van de 

diensten die Chemours levert, ontwikkelen van marketingevenementen, 

identificeren van gebruikstrends en bepalen hoe effectief de 

reclamecampagnes van Chemours zijn.  

 Voor zover we dit noodzakelijk of passend achten: (a) onder het 

toepasselijke recht, inclusief wetgeving buiten het land waar u verblijft; (b) 

om juridische procedures na te leven; (c) om te reageren op vragen van 

overheidsinstanties, inclusief overheidsinstanties buiten het land waarin u 

verblijft; (d) om toe te zien op de naleving van de algemene voorwaarden 

van Chemours; (e) om de activiteiten van Chemours te beschermen; (f) om 

de rechten van Chemours, privacy en de veiligheid van eigendommen - 

zowel van u als van anderen - te waarborgen; en (g) om Chemours ertoe in 

staat te stellen beschikbaar verhaal te eisen of de schade te beperken die 

we mogelijk lijden. 

 

 



Hoe persoonsgegevens worden geopenbaard 

Uw persoonsgegevens kunnen worden geopenbaard: 

 Binnen de Chemours-bedrijvengroep, voor de doeleinden die in deze 

Privacyverklaring worden beschreven. The Chemours Company en de 

plaatselijke dochteronderneming waarmee u interactie hebt, zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte 

Persoonsgegevens. 

 Aan de externe dienstverleners van Chemours, die diensten als 

websitehosting, gegevensanalyse, verwerken van betalingen, afhandelen 

van orders, productdistributie, het leveren van infrastructuur, IT-diensten, 

klantenservice, e-mailbezorgingsservice, creditcardverwerking, 

auditingdiensten en andere gelijksoortige diensten verlenen, ten einde 

deze dienstverleners ertoe in staat te stellen diensten te verlenen. 

 Aan derden als agenten en distributeurs om de verkoop en distributie van 

producten en diensten van Chemours te vergemakkelijken. Dit kan ook 

marketingcommunicatie omvatten. 

 Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke 

reclameacties. 

 Om u te identificeren aan diegenen aan wie u berichten stuurt via de Site. 

 Aan derden indien er een re-organisatie, fusie, verkoop, joint venture, 

cessie, overdracht of andere beschikking plaatsvindt voor een deel of het 

geheel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Chemours 

(inclusief in verband met eventueel faillissement of soortgelijke 

procedures). 

 Voor zover we dit noodzakelijk of passend achten: (a) onder het 

toepasselijke recht, inclusief wetgeving buiten het land waar u verblijft; (b) 

om juridische procedures na te leven; (c) om te reageren op vragen van 

overheidsinstanties, inclusief overheidsinstanties buiten het land waarin u 

verblijft; (d) om toe te zien op de naleving van de algemene voorwaarden 

van Chemours; (e) om de activiteiten van Chemours te beschermen; (f) om 

de rechten van Chemours, privacy en de veiligheid van eigendommen - 

zowel van u als van anderen - te waarborgen; en (g) om Chemours ertoe in 

staat te stellen beschikbaar verhaal te eisen of de schade te beperken die 

we mogelijk lijden. 

https://www.chemours.com/Privacy/en_US/chemours-companies.pdf


 Door u, wanneer u deelneemt aan functies van de Site of de App van 

Chemours die u in staat stellen tot interactie met Chemours en anderen 

(bijvoorbeeld een blog, forum, messagingfunctionaliteit, chatfunctionaliteit, 

profiel of andere sociale media). Wanneer u deze functies gebruikt, dient u 

in de gaten te houden dat alle informatie die u verstrekt, inclusief uw naam, 

locatie en e-mailadres, publiekelijk beschikbaar kunnen zijn voor anderen. 

We zijn niet verantwoordelijk voor informatie die u via deze functies 

verstrekt en wij raden u sterk aan geen gevoelige Persoonsgegevens te 

openbaren (zoals informatie over gezondheid of creditcard) via deze 

functies. Als u deze functies gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens op de 

Site of App achterblijven, zelfs als u stopt met het gebruiken van de Site of 

de App. 

NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Door ons verzamelde niet-persoonlijke gegevens 

"Niet-persoonlijke gegevens" zijn alle gegevens die niets blootgeven over uw 

specifieke identiteit, zoals: 

 Browsergegevens; 

 Gegevens die zijn verzameld via cookies, pixeltags en andere 

technologieën; 

 Demografische gegevens en andere door u verstrekte gegevens; 

 Samengestelde gegevens. 

Hoe we niet-persoonlijke gegevens verzamelen 

Chemours en externe dienstverleners van Chemours kunnen diverse methoden 

gebruiken om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen, waaronder: 

 Via uw browser: De meeste browsers verzamelen bepaalde gegevens, 

zoals uw  

MAC-adres (Media Access Control), type computer (Windows of 

Macintosh), schermresolutie, de versie van uw besturingssysteem en type 

en versie van uw browser. 



 Met cookies: Cookies stellen een webserver ertoe in staat gegevens aan 

een computer over te dragen voor archiverings- en andere doeleinden. We 

gebruiken cookies en andere technologieën onder andere om u beter te 

helpen met meer op uw toegesneden informatie, om uw doorlopende 

toegang tot en gebruik van de Site te vergemakkelijken en om u van op uw 

persoon afgestemde marketing te voorzien. Als u niet wilt dat er informatie 

wordt verzameld door gebruik van cookies, is er in de meeste browsers een 

eenvoudige procedure waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren. 

Sommige functies van de Site zullen mogelijk niet goed werken als u het 

gebruik van cookies weigert. Als u meer wilt weten over cookies, kunt u 

hiervoor terecht op http://www.allaboutcookies.org/ 

 Het gebruik van pixeltags, webbakens, doorzichtige GIF's of soortgelijke 

technologieën: Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige 

pagina's op de Site en  

e-mailberichten in HTML-opmaak om onder meer de handelingen van Site-

gebruikers en e-mailontvangers te traceren, het succes van 

marketingcampagnes van Chemours te meten en om statistieken over 

gebruik van de Site en responspercentages samen te stellen.  

 Van u: Gegevens zoals uw locatie en zaken als uw favoriete 

communicatiemethode, worden verzameld wanneer u deze vrijwillig 

opgeeft. Zolang deze gegevens niet met Persoonsgegevens worden 

gecombineerd, zullen deze u of andere gebruikers van de Site of de App 

niet als persoon identificeren. 

 Door gegevens samen te stellen: Samengestelde Persoonsgegevens 

identificeren u of andere gebruikers van de Site of App niet als persoon. We 

kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens gebruiken om het percentage 

Chemours-gebruikers te berekenen dat binnen een bepaalde postcode valt. 

Hoe we Niet-persoonlijke gegevens gebruiken en openbaren 

Omdat samengestelde Niet-persoonlijke gegevens u niet als persoon 

identificeren, mogen we deze Niet-persoonlijke gegevens voor alle doeleinden 

gebruiken en openbaren. In sommige gevallen kunnen we Niet-persoonlijke 

gegevens met Persoonsgegevens combineren, zoals het combineren van uw 

naam met uw geografische locatie. 

Als we Niet-persoonlijke gegevens met Persoonsgegevens combineren, 

http://www.allaboutcookies.org/


bijvoorbeeld wanneer we door u bij registratie opgegeven gegevens met Niet-

persoonlijke gegevens combineren om u van gerichte op u afgestemde marketing 

te voorzien, behandelt Chemours de gecombineerde gegevens als 

Persoonsgegevens.  

IP-ADRESSEN 

Uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch door uw internetprovider (ISP) 

wordt toegewezen aan de door u gebruikte computer. 

Hoe we IP-adressen verzamelen 

IP-adressen worden automatisch geïdentificeerd en in de 

serverlogboekbestanden van Chemours geregistreerd wanneer een gebruiker de 

Site gebruikt, samen met de tijd van bezoek en de bezochte pagina('s). Het 

verzamelen van IP-adressen is standaard op het internet en gebeurt volledig 

automatisch bij een groot aantal websites. 

Hoe Chemours IP-adressen gebruikt en openbaart 

Chemours gebruikt IP-adressen voor dingen als het berekenen van de 

gebruiksniveaus van de Site, als hulpmiddel bij het diagnosticeren van 

serverproblemen, bij het beheren van de Site en bij het aanbieden van inhoud die 

op uw land is afgestemd. We mogen IP-adressen daarnaast voor alle doeleinden 

gebruiken en openbaren waarvoor we ook Persoonsgegevens gebruiken en 

openbaren. NB: we behandelen IP-adressen, serverlogboekbestanden en 

gerelateerde informatie als Niet-persoonlijke gegevens, behalve daar waar we 

onder het toepasselijke recht verplicht zijn hier anders mee om te gaan. 

OP INTERESSES GEBASEERDE ADVERTENTIES 

Chemours en de externe dienstverleners van Chemours gebruiken cookies, 

pixeltags, webbakens, doorzichtige GIF's of soortgelijke technologieën om de 

handelingen van Site-gebruikers en  

e-mailontvangers over tijd te volgen op niet-gerelateerde websites. Dit met als 

doel uw ervaring op de Site op u af te stemmen door advertenties aan te bieden 

die meer relevant voor u zijn. We gebruiken bijvoorbeeld externe dienstverleners 



om producten en aanbiedingen te presenteren die passen bij de voorkeuren en 

interesses die na verloop van tijd blijken uit uw online activiteiten. 

SITES VAN DERDEN 

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk 

voor de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die 

een site exploiteren waarvoor de Site of de App een link bevat. Het feit dat een 

link op de Site of in de App is opgenomen, wil niet zeggen dat Chemours hieraan 

verbonden site onderschrijft. 

EXTERNE ADVERTEERDERS 

Chemours kan externe adverteerders gebruiken om advertenties aan te bieden 

wanneer u een Site van Chemours bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie 

over uw bezoek aan deze Site gebruiken om u advertenties aan te bieden over 

goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Tijdens het aanbieden 

van advertenties op deze Site kunnen deze bedrijven een unieke cookie in uw 

browser plaatsen of herkennen. Voor meer informatie hierover en voor informatie 

over uw keuzes als u deze gegevens niet door deze bedrijven wilt laten gebruiken, 

kunt u terecht op http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. 

BEVEILIGING 

Chemours gebruikt redelijke organisatorische, technische en beheertechnische 

maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen die onder de controle van 

Chemours staat. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via het internet en 

geen enkel opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Als u reden hebt om aan 

te nemen dat uw interactie met Chemours niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u 

het idee hebt dat er inbreuk is gemaakt op de beveiliging van een account die u bij 

Chemours hebt) dient u Chemours hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. U 

kunt contact met Chemours opnemen zoals beschreven in de sectie "Contact met 

Chemours opnemen" hierna.  

 

 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp


KEUZES EN TOEGANG 

Uw keuzes met betrekking tot gebruik en openbaring van uw 

Persoonsgegevens door Chemours 

Chemours kan u een groot aantal keuzes aanbieden omtrent gebruik en 

openbaring van uw Persoonsgegevens door Chemours voor marketingdoeleinden. 

U kunt contact met het Chemours Inquiry Management Center opnemen om aan 

te geven dat u in de toekomst geen elektronische marketingberichten van 

Chemours wilt ontvangen en om te vragen uw Persoonsgegevens niet met niet-

gelieerde derden te delen voor hun marketingdoeleinden (opt-out). 

We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Als u 

voor een  

opt-out kiest, zoals hierboven beschreven, zijn wij niet in staat uw 

Persoonsgegevens te verwijderen uit de databases van niet-gelieerde derden 

met wie Chemours uw Persoonsgegevens al heeft gedeeld (m.a.w. aan wie we uw 

Persoonsgegevens al hebben verstrekt op de datum dat we uw opt-out-verzoek 

implementeren). Daarnaast geldt dat als u een opt-out kiest voor 

marketinggerelateerde berichten van Chemours, we u nog steeds belangrijke 

administratieve berichten kunnen sturen. Het is niet mogelijk te vragen deze 

berichten niet meer te ontvangen. 

Toegang tot, wijzigen van en onderdrukken van uw Persoonsgegevens 

U kunt contact opnemen met het Chemours Inquiry Management Center als u de 

Persoonsgegevens die u eerder aan Chemours hebt verstrekt, wilt doornemen, 

corrigeren, bijwerken, onderdrukken of wissen of als u het gebruik hiervan door 

Chemours op een andere manier wilt beperken. 

Maak in uw verzoek duidelijk welke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw 

Persoonsgegevens in een database van Chemours worden onderdrukt, of laat 

Chemours anderszins weten aan welke beperkingen u het gebruik van uw 

Persoonsgegevens door Chemours wilt opleggen. We zullen zo snel als 

redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek voldoen. 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
https://www.chemours.com/contact-us/index.html


BEWAARPERIODE 

We zullen uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om 

de doeleinden te bereiken die in deze Privacyverklaring uiteen worden gezet, 

tenzij wettelijke een langere bewaarperiode wordt vereist of toegestaan. 

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR KINDEREN 

Chemours vindt het belangrijk dat de privacybehoeften van kinderen worden 

beschermd en we raden ouders en voogden sterk aan een actieve rol te spelen bij 

de online activiteiten van hun kinderen. Chemours richt haar Site of de App niet 

op kinderen onder de veertien (14) en verzamelt niet bewust gegevens van 

kinderen met als doel deze producten of diensten te verkopen. Chemours neemt 

deel aan selecte educatieve programma's zoals wetenschapsprogramma's en 

milieubewustzijnsprogramma's, ter ondersteuning van scholen en 

gemeenschappen. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT 

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar 

wij over faciliteiten beschikken of waar we een dienstverlener hebben 

ingeschakeld en door de Site of App van Chemours te gebruiken, stemt u in met 

het overdragen van gegevens aan landen buiten het land waar u verblijft, inclusief 

de Verenigde Staten, waar andere regels voor gegevensbescherming kunnen 

gelden dan in uw land. 

GEVOELIGE INFORMATIE 

Tenzij dit wettelijk verplicht is, vragen we u Chemours geen gevoelige 

Persoonsgegevens (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot ras, etniciteit, 

politieke meningen, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, criminele 

achtergrond of lidmaatschap van vakbonden) te sturen en deze niet op of via de 

Site of App of anderszins aan Chemours te openbaren. 

 

 



UPDATES OP DEZE PRIVACYVERKLARING 

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. U kunt aan de herzieningsdatum van 

deze pagina zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. 

Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht op het 

moment dat wij deze gewijzigde Privacyverklaring op de Site of App posten. Uw 

gebruik van de Site of App na deze wijzigingen houdt in dat u de herziene 

Privacyverklaring aanvaardt. 

CONTACT OPNEMEN MET CHEMOURS 

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met 

Chemours via het Chemours Inquiry Management Center of kunt u naar de 

volgende adressen schrijven: 

Chemours Inquiry Management Center 
 

1007 N Market Street 

Wilmington, DE 19898  

Verenigde Staten                                    

Gratis telefoonnummer: 800-441-9481 

E-mail: Privacy-Office@chemours.com 

Laatste herziening: 1 juni 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
mailto:Privacy-Office@chemours.com


Algemeen beleid privacy gegevens: 
 

Dit beleid definieert Chemours' toewijding aan het beschermen van 

persoonsgegevens die door Chemours worden verzameld of gebruikt bij hun 

bedrijfsuitoefening. Het bereik van dit Beleid omvat het verzamelen en gebruiken 

van persoonsgegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en andere 

derden. Chemours zal op wereldwijde basis zakelijke procedures opzetten en in 

stand houden die consistent zijn met dit beleid en zal ervoor zorgen dat ook haar 

dochterondernemingen dit doen. 

 

We respecteren de privacyrechten van personen. 

Chemours neemt privacy serieus en legt zich erop toe te voldoen aan alle 

wettelijke vereisten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens. 

Chemours zal haar bedrijfsinterne verzamel-, gebruiks- en openbaringspraktijk 

van tijd tot tijd opnieuw bekijken om er zeker van te zijn dat deze aan wet- en 

regelgeving voldoet. 

 

We stellen u op de hoogte van het verzamelen van persoonsgegevens. 

Chemours zal u op de hoogte stellen wanneer uw persoonsgegevens worden 

geregistreerd, conform de toepasselijke wetgeving. Alle kennisgevingen zullen de 

behoefte aan informatie verklaren en zullen beschrijven hoe de informatie wordt 

gebruikt. 

 

We vragen expliciete toestemming voor gevoelige gegevens/opt-in. 

Chemours zal, voor zover dit verplicht is onder het toepasselijke recht, 

procedures hanteren om ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens met expliciete 

toestemming worden verzameld. 

 

We verwerken en distribueren gegevens conform de kennisgeving. 

Chemours zal persoonsgegevens verzamelen en gebruiken conform de 

verstrekte kennisgevingen. Chemours kan echter besluiten identificeerbare 

kenmerken uit persoonsgegevens te verwijderen en de resulterende gegevens 

kunnen dan worden gebruikt voor statistische, historische, wetenschappelijke of 

andere doeleinden, conform de toepasselijke wetgeving. 

 

 



We bieden gegevensbescherming. 

Chemours zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de beveiliging 

van persoonsgegevens te handhaven en de integriteit van dergelijke gegevens te 

beschermen. 

 

Wij bieden individuen een manier om hun eigen gegevens in te zien en te 

corrigeren. 

Chemours zal voor commercieel redelijke procedures zorgen, conform de 

toepasselijke wetgeving, waarmee personen toegang hebben tot hun verzamelde 

persoonsgegevens en waarmee ze - indien van toepassing - informatie die onjuist 

of incompleet is, kunnen corrigeren of waarmee ze hun persoonsgegevens 

kunnen laten verwijderen. 

 

We eisen dat anderen die Chemours-gegevens verwerken, zich aan de 

toepasselijke wetgeving houden. 

Chemours zal eisen dat anderen die persoonsgegevens van Chemours ontvangen 

of deze aan Chemours leveren, inclusief diegenen die ondersteunende diensten 

leveren, persoonsgegevens op passende wijze beschermen. 

 

We bieden een manier om klachten te verwerken. 

Chemours zal de procedures publiceren die Chemours hanteert voor het reageren 

op klachten omtrent mogelijke afwijkingen van haar vastgelegde procedures voor 

het beschermen van persoonsgegevens. 

 

We zullen Persoonsgegevens openbaren wanneer dit van rechtswege of uit 

hoofde van een gerechtelijke bevel verplicht is. 

Chemours zal, waar toegestaan of vereist door wetgeving of gerechtelijk bevel, 

persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en/of openbaren conform 

procedures waarbij geen kennisgeving aan u vereist is (bijvoorbeeld in verband 

met onderzoek uit hoofde van rechtshandhaving). 

 

We zullen ervoor zorgen dat onze HR-processen conformeren aan het beleid van 

Chemours. 

Chemours zal ervoor zorgen dat haar HR-processen, beleid, praktijk en richtlijnen 

aan dit beleid voldoen.  

 



We behouden ons het recht voor dit beleid te wijzigen. 

Chemours behoudt zich het recht voor dit beleid of de daaraan gerelateerde 

bedrijfspraktijk te allen tijde te wijzigen. 

 

Als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u 

contact met ons opnemen via Privacy-Office@chemours.com. 

 

Laatste herziening: 1 juni 2015 
 

mailto:Privacy-Office@chemours.com

