Catalent, Inc. Privacybeleid, van kracht vanaf August 2020
1.

Dit beleid

Dit privacybeleid (dit “beleid”) wordt uitgegeven door Catalent, Inc. namens zichzelf en
zijn binnenlandse en buitenlandse dochterondernemingen en aangesloten
ondernemingen (“Catalent”, “wij”, 'we” “ons” of “onze”) en is gericht aan alle personen
en entiteiten buiten onze organisatie met wie wij contact hebben, met inbegrip van
bezoekers van onze websites. Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons en
wij willen dat u begrijpt hoe wij gegevens over u verzamelen en gebruiken. Ter garantie
van transparantie en veiligheid bevat dit beleid belangrijke informatie over de aard en
omvang van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en de redenen waarom
wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om wijzigingen van onze
praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of veranderingen in
de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij zullen dergelijke wijzingen en
herzieningen op onze websites publiceren. Wij vragen u dit beleid aandachtig door te
lezen en contact op te nemen met privacy@catalent.com, indien u vragen of
opmerkingen hebt over dit beleid of over het gebruik van uw persoonsgegevens.
2. Over Catalent
Wij zijn een toonaangevend wereldwijde aanbieder van geavanceerde
doseringstechnologieën, innovatieve ontwikkelingsdiensten en geïntegreerde
toeleveringsoplossingen voor farmaceutische, biofarmaceutische en cosmetische
producten en producten voor de consumentengezondheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd
in Somerset, New Jersey, en hebben meer dan 30 vestigingen wereldwijd. Wij verkopen
onze producten uitsluitend aan bedrijven en verhandelen, verkopen of distribueren onze
producten of diensten bijgevolg niet rechtstreeks aan patiënten of consumenten.
Dienovereenkomstig en zoals hieronder nader beschreven, zijn de persoonsgegevens die
wij verwerken in het algemeen beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om
zaken te doen met andere bedrijven binnen de farmaceutische, veterinaire en
consumentengezondheidssector.
Wij hebben verschillende dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen binnen
onze ondernemingsgroep die uw persoonsgegevens mogelijk beheren en verwerken,
zoals hieronder uiteengezet, onder andere afhankelijk van waar u woont. Indien u een
actuele lijst van de Catalent-entiteiten die uw persoonsgegevens beheren wenst te
ontvangen of indien u extra informatie over uw persoonsgegevens binnen de Catalentgroep wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via privacy@catalent.com.
3. Definities
In dit beleid gebruiken wij de onderstaande termen die de volgende definities hebben:
Verantwoordelijke voor de
verwerking

De entiteit die beslist hoe en waarom
persoonsgegevens worden verwerkt

Gegevensbeschermingsautoriteit

Een onafhankelijke overheidsinstantie die
wettelijk belast is met het toezicht op de
naleving van de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming

Persoonsgegevens

Alle informatie met betrekking tot een
identificeerbare natuurlijke persoon die door
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middel van deze informatie direct of indirect
kan worden geïdentificeerd
Verwerken, verwerkt of
verwerking

Alles wat met persoonsgegevens wordt
gedaan, zoals verzamelen, opnemen,
organiseren, structureren, opslaan,
analyseren of wijzigen

Verwerker

De entiteit die persoonsgegevens verwerkt
namens de verantwoordelijke voor de
verwerking

Gevoelige persoonsgegevens

Persoonsgegevens die het ras of de etnische
afstamming, politieke opvattingen,
godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuigingen, het vakbondslidmaatschap van
een identificeerbare natuurlijke persoon
onthullen; gegevens betreffende gezondheid,
seksuele geaardheid of genetische of
biometrische gegevens

4. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
A. Categorieën persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en verwerken zoals
beschreven in deze rubriek van ons privacybeleid (en kunnen uw persoonsgegevens
laten verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals hieronder beschreven gedurende
de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid).:
•

Persoonsgegevens: uw voorna(a)m(en), voorkeursna(a)m(en) of bijna(a)m(en),
alias, en mogelijk een foto van u, indien u één van onze vestigingen persoonlijk
bezoekt.

•

Contactgegevens: uw adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres

•

Gegevens over uw werk: uw sector, rol, zakelijke activiteiten, namen van huidige
of vroegere werkgevers, werkadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk emailadres onderwijsinformatie die niet vrij toegankelijk is voor persoonlijk
identificeerbare informatie zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Family
Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. sectie 1232g, 34 C.F.R. deel 99),
en werkgerelateerde biografische informatie of socialmediaprofielen.

•

Kenmerken: kenmerken van beschermde classificaties onder de toepasselijke
wetgeving, zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, handicap,
burgerschapsstatus en militaire en veteranenstatus

•

Elektronisch identificerende gegevens: unieke persoonlijke identificatiemiddelen
(zoals IP-adressen, cookies, activiteitenlogboeken, online identificatiemiddelen,
unieke identificatiemiddelen voor apparaten bakens, pixeltags, mobiele
advertentie-identificatoren en soortgelijke technologieën, en andere vormen van
blijvende of probabilistische identificatoren), internet- en andere elektronische
netwerkactiviteitsinformatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met
websites, applicaties of advertenties en geolocatiegegevens.
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Gevolgtrekkingen: gevolgtrekkingen uit de hierboven genoemde informatie om
een profiel van u te maken dat uw voorkeuren weergeeft.

Gevoelige persoonsgegevens: In zeer beperkte omstandigheden en afhankelijk van
de toepasselijke wetgeving kunnen wij gevoelige persoonsgegevens over u verkrijgen.
Meer bepaald, wanneer u of een derde contact met ons opneemt over een probleem met
uw gebruik van een product dat wij produceren of ontwikkelen, kunnen wij
persoonsgegevens verkrijgen die betrekking hebben op uw lichamelijke of geestelijke
gezondheid, met inbegrip van gezondheidszorgdiensten die informatie over uw
gezondheidstoestand onthullen (“gegevens met betrekking tot
gezondheidstoestand”).
B. Verwerkingsdoeleinden en hun rechtsgrondslag:
Wij kunnen alle van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden verwerken en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend op de door
ons aangegeven rechtsgrond verwerken.
Doel van de verwerking
Wij verwerken
persoonsgegevens ten behoeve
van de integratie van nieuwe
klanten of leveranciers. Wij
verwerken meer bepaald
persoonsgegevens om aan de
wettelijke vereisten en onze
interne beleidsregels en
procedures te voldoen, met
inbegrip van uitsluitingslijsten en
sanctielijsten van andere
rechtshandhavingsinstanties.

Rechtsgrondslag voor verwerking
•
•

•

•

Wij verwerken
persoonsgegevens wanneer wij
u producten en diensten
aanbieden.
Dit kan bijvoorbeeld het
volgende omvatten:
- het bijhouden of onderhouden
van accounts, het verlenen van
klantenservice, het verwerken of
uitvoeren van orders en
transacties, het verifiëren van
klantgegevens, het verwerken
van betalingen, het verlenen van
reclame- of marketingdiensten,
of het verlenen van soortgelijke
diensten;

•
•

•
•

De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
De verwerking is vereist in verband met een
overeenkomst die u, uw werkgever of
volmachtgever met ons kan sluiten of om de
vereiste maatregelen treffen voordat er een
overeenkomst tussen ons wordt gesloten; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens ten behoeve van de
integratie van nieuwe klanten en leveranciers
en ter voorkoming van sancties of andere
wetsovertredingen (voor zover dit rechtmatig
belang uw fundamentele rechten of vrijheden
niet schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is)
De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
De verwerking is vereist in verband met een
overeenkomst die u, uw werkgever of
volmachtgever met ons kan sluiten of om de
vereiste maatregelen treffen voordat er een
overeenkomst tussen ons wordt gesloten; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens om u producten en
diensten te kunnen aanbieden; of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
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- het verrichten van intern
onderzoek voor technologische
ontwikkeling en demonstratie;
- controle met betrekking tot
een huidige interactie met u en
gelijktijdige transacties; en
- het verrichten van activiteiten
om de kwaliteit of veiligheid van
een dienst of apparaat dat
eigendom is van, gefabriceerd
door of voor of gecontroleerd
wordt door ons, en om de dienst
of het apparaat dat eigendom is
van, gefabriceerd is voor of door
of gecontroleerd wordt door ons,
te verbeteren, bij te werken of
te verbeteren.
Wij verwerken
persoonsgegevens wanneer wij
onze producten en diensten
verhandelen. Wij kunnen meer
bepaald via elk kanaal met u
communiceren (met inbegrip
van e-mail, telefoon, post of
persoonlijk) met inachtneming
van de toepasselijke wetgeving
en mits wij uw contactgegevens
waar nodig bijwerken.

•

•

Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens voor marketing- en
prospectiedoeleinden (voor zover dit rechtmatig
belang uw fundamentele rechten of vrijheden
niet schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).

Dit kan desgevallend het
volgende omvatten:
- het tellen van advertentieimpressies voor unieke
bezoekers, het verifiëren van de
positionering en de kwaliteit van
de advertentie-impressies, en
het controleren van de naleving;
en
- gebruik op korte termijn,
tijdelijk gebruik, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de
contextuele aanpassing van
advertenties die worden getoond
als onderdeel van dezelfde
interactie.
Wij verzamelen
persoonsgegevens om de
werking van onze websites te
verbeteren. Wij verwerken meer
bepaald persoonsgegevens om u
content aan te bieden en met u
te communiceren via onze
websites en voor het debuggen
om fouten te identificeren en te
repareren die de bestaande

•

•
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Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens ten behoeve van de
werking en het beheer van onze websites (voor
zover dit rechtmatig belang uw fundamentele
rechten of vrijheden niet schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
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beoogde functionaliteit
aantasten.
Wij kunnen uw
persoonsgegevens mogelijk
verwerken in het kader van het
beheer van onze IT- en
communicatiesystemen,
waaronder ook voor
veiligheidscontroles.

•
•

•

•

Wij verwerken
persoonsgegevens ter beheer
van onze relaties met
leveranciers, klanten en onze
relaties op het gebied van
verkoop, financiën,
bedrijfsvoering en recht.

•
•

•

•

Wij verwerken
persoonsgegevens om de
fysieke beveiliging van onze
bedrijfsgebouwen en andere
eigendommen (met inbegrip van
logboeken van bezoeken aan
onze bedrijfsgebouwen en
cameraopnamen) en de
elektronische beveiliging van
onze bedrijfsvoering te
garanderen (met inbegrip van
inloglogboeken en
toegangsgegevens).

•

Wij verwerken
persoonsgegevens, indien wij of
een lokale overheid een
onderzoek uitvoeren naar een
schending van een beleid, wet of

•

•

•

•
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De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
De verwerking is vereist in verband met een
overeenkomst die u, uw werkgever of
volmachtgever met ons kan sluiten of om de
vereiste maatregelen treffen voordat er een
overeenkomst tussen ons wordt gesloten; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens ten behoeve van de
werking en het beheer van onze IT-systemen
en om de veiligheid van deze systemen te
garanderen (voor zover dit rechtmatig belang
uw fundamentele rechten of vrijheden niet
schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
De verwerking is vereist in verband met een
overeenkomst die u, uw werkgever of
volmachtgever met ons kan sluiten of om de
vereiste maatregelen treffen voordat er een
overeenkomst tussen ons wordt gesloten; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens om ons bedrijf te
beheren en exploiteren (voor zover dit
rechtmatig belang uw fundamentele rechten of
vrijheden niet schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens om de fysieke en
elektronische beveiliging van ons bedrijf, onze
bedrijfsgebouwen en eigendommen te
garanderen (voor zover dit rechtmatig belang
uw fundamentele rechten of vrijheden niet
schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens voor het identificeren
van en beschermen tegen schendingen van
onze beleidsregels en de toepasselijke
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overeenkomst of een misdrijf.
Wij kunnen op gelijke wijze
persoonsgegevens verwerken
om dergelijke schending te
voorkomen.

•

Wij verwerken
persoonsgegevens om te
voldoen aan onze wettelijke en
reglementaire verplichtingen
krachtens de toepasselijke
wetgeving
Wij verwerken
persoonsgegevens in zoverre
vereist in het kader van
wettelijke of bestuursrechtelijke
procedures om een wettelijk
recht te vestigen, uit te oefenen
of te verdedigen, te voorkomen
dat een wettelijke verplichting
wordt opgelegd of om ons tegen
een vordering te verdedigen.

•

Wij verwerken
persoonsgegevens om
risicobeoordelingen uit te voeren
en voor risicobeheer, controles
en andere nalevingsprocedures
of om regelgevende instanties of
klanten hiertoe de mogelijkheid
te bieden in zoverre vereist
krachtens de wet of een
overeenkomst.

•

In een beperkt aantal gevallen,
kunnen wij
gezondheidsgegevens
verzamelen om te voldoen aan
toepasselijk regelgevend of
statutair recht.

•

Wij kunnen persoonsgegevens
verwerken ter beheer van onze
carrièremogelijkheden.

•

•
•

•

•

•

•

•
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wetgeving (voor zover dit rechtmatig belang uw
fundamentele rechten of vrijheden niet
schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is)
Deze verwerking is vereist om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen.

De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens om onze wettelijke
rechten te vestigen, uit te oefenen of te
verdedigen (voor zover dit rechtmatig belang
uw fundamentele rechten of vrijheden niet
schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is vereist om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang in de
verwerking van gegevens ter voorkoming van
sancties of andere wetsovertredingen en ter
beheersing van andere risico's waaraan ons
bedrijf kan zijn blootgesteld (voor zover dit
rechtmatig belang uw fundamentele rechten of
vrijheden niet schaadt); of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is vereist om aan een wettelijke
of reglementaire verplichting te voldoen; of
Wij hebben uw voorgaande toestemming voor
de verwerking ontvangen (deze rechtsgrondslag
wordt uitsluitend toegepast in verband met
verwerking die geheel vrijwillig is - het wordt
niet toegepast voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen
aan een wettelijke of reglementaire
verplichting; of
Wij hebben uw voorafgaande toestemming voor
de verwerking verkregen (deze wettelijke
grondslag wordt alleen ingeroepen voor
verwerking die volledig vrijwillig is - het wordt
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niet ingeroepen voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is).
Neem contact met ons op via privacy@catalent.com, indien u verdere informatie wenst
over hoe wij ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonsgegevens afwegen
tegen uw privacybelang.
5. Bronnen van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen:
Categorieën bronnen van
gegevensverzameling

Categorieën persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens
wanneer u deze aan ons verstrekt
(bijvoorbeeld wanneer u contact met ons
opneemt via e-mail of telefoon of op een
andere manier).

Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens
verzamelen gedurende het normale
verloop van onze relatie met u
(bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor
het beheer van enige interactie met ons
en zonder welke wij niet in staat zijn om
aan onze verplichtingen te voldoen of
gepast te reageren op een verzoek van u).

Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens
ontvangen van derden die deze aan ons
verstrekken (bijvoorbeeld uw werkgever
of andere derden waarmee u of een
aangesloten onderneming verbonden is,
zoals een van onze klanten of
leveranciers).

Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens
verkrijgen via vrij toegankelijke bronnen.

Persoonsgegevens

Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Wij verzamelen of verkrijgen
persoonsgegevens van uw apparaat
wanneer u één van onze websites bezoekt
of gebruikmaakt van functies of bronnen
die beschikbaar zijn op of via één van
onze websites. Wanneer u onze websites
bezoekt, kunnen uw apparaat en browser
automatisch bepaalde informatie (IPadres, data en tijden van verbinding met
een website en andere technische
communicatie-informatie) openbaar
maken, waarvan sommige als
persoonsgegevens kunnen worden
beschouwd.
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Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen
of verkrijgen van online reclamebedrijven.

Elektronisch identificerende gegevens

6. Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen uw gegevens met u delen en, zoals hieronder uiteengezet, met bepaalde
derden.
Categorieën derden

Categorieën persoonsgegevens

Uw medewerkers en vertegenwoordigers

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Andere entiteiten binnen de Catalentgroep

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Uw werkgever (voor zover onze interactie
met u is gebaseerd op uw arbeidsrelatie
met een bedrijf waarmee wij een relatie
hebben)

Persoonsgegevens

Klanten van onze bedrijven

Persoonsgegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens
Regeringsautoriteiten, gerechtelijke
autoriteiten, regelgevende autoriteiten of
soortgelijke autoriteiten of
ombudsmannen, op verzoek of indien
vereist, ook met het oog op het melden
van een feitelijke of vermeende
overtreding van de toepasselijke wet- of
regelgeving of wanneer die bekendmaking
wettelijk verplicht is

Persoonsgegevens

Onze accountants, revisoren, financiële
adviseurs, advocaten en andere
professionele adviseurs, niettegenstaande
bindende contractuele of professionele
geheimhoudingsverplichtingen

Persoonsgegevens

Incassobureaus

Persoonsgegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens
Externe verwerkers (zoals
betalingsdienstaanbieders,
transportbedrijven, enz., of de
vertegenwoordigers van uw werkgever,
distributeurs of andere dienstverleners,
voor zover onze interactie met u
gebaseerd is op uw arbeidsrelatie met een
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Categorieën derden

Categorieën persoonsgegevens

bedrijf waarmee wij een relatie hebben),
niettegenstaande bindende contractuele
geheimhoudingsverplichtingen
Elke relevante partij, eiser, klager,
rechtshandhavingsinstantie, rechtbank of
ander rechtscollege, voor zover dit nodig
is voor de vaststelling, de uitoefening of
de verdediging van een wettelijk recht, ter
voorkoming van de oneigenlijke
vaststelling van juridische
aansprakelijkheid, om zich te verdedigen
tegen een wettelijke vordering, of voor
zover dit nodig is om te voldoen aan een
dagvaarding of een andere gerechtelijke
procedure.

Persoonsgegevens

Elke desbetreffende derde-verkrijger(s), in
het geval we onze activiteiten of activa
geheel of gedeeltelijk verkopen of
overdragen (ook in het geval inkrimping,
ontbinding of vereffening)

Persoonsgegevens

Reclamenetwerken

Persoonsgegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens
Persoonsgegevens

Aanbieders van internetdiensten

Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens
Aanbieders van gegevensanalysediensten

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Elektronisch identificerende gegevens

Zoals hierboven aangegeven kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan
andere entiteiten binnen de Catalent-groep om onze wettelijke en contractuele
verplichtingen na te komen of voor andere legitieme zakelijke doeleinden (met inbegrip
van het verlenen van diensten aan u of uw werkgever en het beheren van onze
websites), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.
Als wij beroep doen op een externe verwerker om uw persoonsgegevens te verwerken,
is de verwerker gebonden door contractuele verplichtingen om: (i) uw persoonsgegevens
alleen te verwerken in overeenstemming met onze schriftelijke instructies; en om (ii) de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en deze voldoende te
beveiligen, naast eventuele aanvullende vereisten krachtens de toepasselijke wetgeving.
Voor consumenten uit Californië
Op grond van de toepasselijke wetgeving van Californië beschrijven we in deze rubriek
onze praktijken met betrekking tot de verkoop en openbaarmaking van
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persoonsgegevens, zoals die zijn gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act
(CCPA).
A. Verkoop van persoonsgegevens
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet in ruil voor een geldelijke vergoeding. Wij
kunnen bepaalde derden (zoals bepaalde reclamepartners) toestaan om uw
persoonsgegevens te verzamelen via geautomatiseerde technologieën op onze websites
in ruil voor een niet-geldelijke vergoeding, zoals een verbeterde mogelijkheid om u
inhoud en advertenties te leveren die voor u interessant kunnen zijn. Indien u een
consument uit Californië bent, hebt u het recht om af te zien van deze openbaarmaking
van uw gegevens, zoals beschreven in rubriek 15 van dit privacybeleid.
Gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit
privacybeleid is het mogelijk dat we de volgende categorieën persoonsgegevens hebben
verkocht:
•

•

•

Identificatoren zoals een echte naam, alias, postadres, unieke
persoonlijke identificatoren (zoals identificatiecodes voor apparaten;
cookies, bakens, pixeltags, mobiele advertentie-identificatoren en
soortgelijke technologieën; klantnummer, uniek pseudoniem, of
gebruikersnaam; telefoonnummer en andere vormen van blijvende of
probabilistische identificatoren), online identificatiecode, IP-adres, emailadres, accountnaam en andere soortgelijke identificatoren;
Internet- en andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis,
zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met websites,
applicaties of advertenties; en
Gevolgtrekkingen uit de hierboven genoemde informatie om een
profiel van u te maken dat uw voorkeuren weergeeft.

Wij verkopen geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder
bevestigende toestemming als wij daadwerkelijk kennis hebben van de leeftijd van het
individu.
B. Bekendmaking van persoonsgegevens voor een zakelijk doeleinde
Gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit
privacybeleid is het mogelijk dat wij de volgende categorieën persoonsgegevens voor
een zakelijk doeleinde aan derden hebben bekendgemaakt:

•

•
•
•

Identificatoren zoals een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke
identificatoren (zoals identificatiecodes voor apparaten; cookies, bakens,
pixeltags, mobiele advertentie-identificatoren en soortgelijke technologieën;
klantnummer, uniek pseudoniem, of gebruikersnaam; telefoonnummer en
andere vormen van blijvende of probabilistische identificatoren), online
identificatiecode, IP-adres, e-mailadres, accountnaam en andere soortgelijke
identificatoren;
Kenmerken van beschermde classificaties onder de toepasselijke wetgeving,
zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, leeftijd, geslacht, geslachtsidentiteit,
geslachtsuitdrukking, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische
toestand, afkomst, genetische informatiehandicap, burgerschapsstatus en
militaire en veteranenstatus;
Internet- en andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en
informatie over uw interactie met websites, applicaties of advertenties;
Professionele of werkgerelateerde informatie;
Onderwijsinformatie die niet vrij toegankelijk is voor persoonlijk
identificeerbare informatie zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Family
Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. sectie 1232g, 34 C.F.R. deel
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99); en Gevolgtrekkingen uit de hierboven genoemde informatie om een
profiel van u te maken dat uw voorkeuren weergeeft.
7. Direct marketing
Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt voor communicatie- of promotiedoeleinden,
kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen of om u
promotionele e-mails te sturen die betrekking hebben op uw interesses.
U kunt te allen tijde uw toestemming om per e-mail gecontacteerd te worden voor
promotionele doeleinden intrekken door op een link "afmelden" te klikken of door de email direct te beantwoorden en uw wens om u af te melden aan ons kenbaar te maken.
U kunt zich ook afmelden door een afmeldverzoek te sturen naar
marketing@catalent.com.
Wij kunnen gegevens verzamelen om te zien of u een e-mail van ons opent of dat u op
koppelingen in een e-mail klikt. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de
doeltreffendheid van onze toekomstige marketingberichten te verbeteren en/of
daaropvolgende berichten op basis van ervaren communicatierelevantie te prioriteren.
8. Internationale overdracht van persoonsgegevens
Wij zijn een internationaal bedrijf en moeten uw persoonsgegevens van tijd tot tijd
overdragen binnen de Catalent-groep en aan derden zoals vermeld in rubriek 7
hierboven, in verband met de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. Indien het
meer bepaald de overdracht van uw persoonsgegevens van binnen naar buiten de
Europese Economische Ruimte (de "EER”) betreft, zullen wij maatregelen treffen om
ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende beschermd blijven in overeenstemming
met dit beleid en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
De bestemming van een overdracht van uw persoonsgegevens kan het Verenigd
Koninkrijk, de EER, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Japan, Singapore,
Zwitserland, de Verenigde Staten, Uruguay zijn of een land waar Catalent in de toekomst
een vestiging kan hebben (deze zijn beschikbaar zijn op http://www.catalent.com). In
deze landen kunnen andere wetten gelden en kunnen er andere eisen worden gesteld
wat betreft de naleving van de gegevensbeschermingsregels, waaronder minder strenge
wetten op het gebied van gegevensbescherming dan deze die van toepassing zijn in het
land waarin u zich bevindt. Indien wij echter een dergelijke overdracht van uw
persoonsgegevens uitvoeren, zullen wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de
privacy van uw persoonsgegevens wordt gerespecteerd, door ervoor te zorgen dat een
van de volgende waarborgen wordt geboden:
a) onze overeenkomst voor de overdracht van gegevens tussen entiteiten
van de Catalent-groep;
b) passende contractuele bepalingen; of
c) andere geldige overdrachtsmechanismen, zoals de EU-U.S en Swiss-U.S.
Privacy Shield frameworks. Klik hier om ons privacybeleid m.b.t. het
EU/Swiss-U.S. Privacy Shield te bekijken.
d) Met ingang van 16 juli 2020 is het EU-VS-privacyschild ongeldig verklaard
en als zodanig vertrouwt Catalent niet langer op het EU-VS-privacyschild
voor de overdracht van persoonsgegevens van de EER naar de VS.
Indien u meer informatie wenst over de waarborgen die van toepassing zijn op
internationale gegevensoverdracht, gebruik dan de contactgegevens genoemd in rubriek
5 hieronder.
9. Beveiliging
Wij treffen geschikte maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te houden.
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Wij slaan al onze gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, op in veilige
omgevingen. Wij leiden onze medewerkers op het gebied van optimale werkwijzen
inzake gegevensbescherming op en laten hen tevens geheimhoudingsovereenkomsten
ondertekenen. Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens
te beschermen, kunnen we echter niet garanderen dat gegevens die online of anderszins
aan ons worden verstrekt volstrekt veilig zijn.
U dient erop toe te zien dat de persoonsgegevens die u ons stuurt veilig worden
verzonden.
10. Kinderen
In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van kinderen,
met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens, verwerken. Indien een kind of ouder
bijvoorbeeld contact met ons opneemt om een probleem aan te kaarten dat het kind
heeft gehad met een product dat wij produceren of ontwikkelen, kunnen wij
gezondheidsgegevens verwerken. Wij streven ernaar dergelijke persoonsgegevens alleen
met toestemming van de ouders te verwerken.
Wij gaan niet bewust op zoek naar persoonsgegevens van kinderen op onze websites om
deze te verwerken. Kinderen mogen niet gebruikmaken van de websites of diensten van
Catalent en wij verzoeken kinderen geen persoonsgegevens via onze websites te
verstrekken.
Ouders of wettelijke voogden die denken dat een kind persoonsgegevens aan ons heeft
verstrekt en die gegevens willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen
via privacy@catalent.com.
11. Gegevensbewaring
Tenzij anders is toegestaan of vereist krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving, zal
Catalent uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden
waarvoor wij ze hebben verzameld te realiseren, om te voldoen aan wettelijke of
boekhoudkundige verplichtingen of rapportageverplichtingen, of om geschillen op te
lossen of wettelijke rechten af te dwingen. Om de juiste bewaartermijn voor
persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met onze wettelijke verplichtingen,
de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de mogelijke
kans op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw
persoonsgegevens, de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij
deze doeleinden op andere wijze kunnen realiseren.
Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens die niet langer benodigd zijn
onomkeerbaar geanonimiseerd (en worden de geanonimiseerde gegevens bewaard), of
op een veilige manier vernietigd.
Voor aanvullende informatie over de manier waarop Catalent zijn bedrijfsdocumenten
bewaart, met inbegrip van deze die persoonsgegevens kunnen bevatten, kunt u contact
met ons opnemen via privacy@catalent.com.
Gegevens verzameld via de websites van Catalent
Wij verzamelen bepaalde soorten informatie via onze websites: anonieme informatie,
persoonsgegevens en niet-persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
Wij verzamelen bepaalde anonieme gegevens over het gebruik van onze websites. Deze
gegevens identificeren gebruikers niet persoonlijk, op zichzelf of in combinatie met
andere informatie. Wij verzamelen deze om de doeltreffendheid van onze websites te
verbeteren. De anonieme gegevens die wij verzamelen, kunnen informatie bevatten
zoals het type browser dat u gebruikt en de duur van uw bezoek aan onze websites.
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Opt-out: u kunt uw browser zodanig configureren dat het verzamelen van bepaalde
anonieme gegevens wordt uitgeschakeld; dit kan de functionaliteit van onze websites
echter beperken.
Op bepaalde pagina's van onze websites kunnen wij u ook vragen om persoonsgegevens
te verstrekken. Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u ons feedback of
een e-mail stuurt, wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten, wanneer wij
cookies instellen of rechtstreeks in antwoord op vragen op onze websites. In al deze
gevallen kiest u ervoor om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als u de opgevraagde
persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de websites
niet beschikbaar zijn voor u.
Behalve zoals beschreven in dit privacybeleid op grond van de toepasselijke wetgeving
van Californië, verkopen, verhandelen of verhuren wij uw persoonsgegevens die via onze
websites zijn verzameld niet aan anderen.
12. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de cache worden geplaatst of worden
opgeslagen op uw computer op basis van uw internetactiviteit. Voor zover toegestaan en
indien uw browser toestaat dat deze functionaliteit de individuele activiteit in zijn geheel
controleert, gebruiken wij cookies om onze websites te verbeteren. De informatie die wij
verzamelen omvat het IP-adres van de computer die u gebruikt, de taal van de
gebruiker, het besturingssysteem van deze computer, het type browser dat wordt
gebruikt om de website te doorzoeken, de aan- of afwezigheid van "flash"-plug-ins,
schermresolutie, verbindingstype en informatie die de cookie identificeert. Over het
algemeen wordt echter geen andere gebruikersinformatie verzameld.
13. Informatie met betrekking tot websites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybeleidsregels van websites waarnaar onze
websites kunnen verwijzen. Als u gegevens aan deze derden verstrekt, gelden andere
regels met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. We
raden u ten stelligste aan om het privacybeleid van deze derde te lezen voordat u
gegevens aan hen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beleidsregels of
praktijken van derden.
Onze websites kunnen ook socialmediafuncties bevatten (bijv. knoppen om te delen of te
liken). Dergelijke functies worden aangeboden door socialmediaplatforms van derden,
zoals LinkedIn, Twitter of Facebook. Indien gegevens op deze manier worden verzameld,
is de verwerking ervan onderworpen aan het privacybeleid van de respectievelijke
socialmediaplatforms.
14. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Alle personen met wie we in contact komen, kunnen om aanvullende informatie vragen
over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken door gebruik te maken van de
contactgegevens genoemd in rubriek 15 hieronder.
Voor consumenten uit Californië
U heeft bepaalde keuzes met betrekking tot ons gebruik en de openbaarmaking van uw
persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven.
•

Toegang: u kunt het recht hebben om twee keer in een periode van 12 maanden
te verzoeken dat wij u de persoonsgegevens doorgeven die wij in de afgelopen 12
maanden over u hebben verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en verkocht.

•

Wissing: u heeft het recht om te verzoeken dat wij bepaalde persoonsgegevens
die wij van u hebben verzameld, verwijderen.
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•

Afzien van verkoop: u heeft het recht om af te zien van de verkoop van uw
persoonsgegevens.

Hoe kunt u een verzoek indienen? Om een verzoek tot toegang of wissing in te
dienen, klikt u hier, belt u ons op het nummer 1-866-823-9506 of neemt u contact met
ons op zoals aangegeven in het gedeelte contactgegevens van dit privacybeleid. Klik
hier om af te zien van de verkoop van uw persoonsgegevens.
Verificatie van verzoeken: Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te
handhaven, nemen we stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang
geven tot uw persoonsgegevens of uw verzoek inwilligen. Als u verzoekt om toegang tot
of wissing van uw persoonsgegevens, kunnen wij u vragen een van de volgende
gegevens te verstrekken: staat van woonst. Bovendien, als u ons vraagt om u
specifieke persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u vragen een verklaring te
ondertekenen op straffe van meineed dat u de consument bent van wie de
persoonsgegevens het onderwerp van het verzoek zijn. Indien u een bevoegde
vertegenwoordiger aanwijst om namens u een verzoek tot toegang, wissing of afzien van
de verkoop in te dienen (1) kunnen wij van u verlangen dat u de bevoegde
vertegenwoordiger hiervoor schriftelijke toestemming geeft, en (2) voor verzoeken tot
toegang en wissing, kunnen wij van u verlangen dat u uw eigen identiteit rechtstreeks
bij ons verifieert (zoals hierboven beschreven).
Aanvullende informatie: Als u ervoor kiest om een van uw rechten uit hoofde van de
CCPA uit te oefenen, heeft u het recht om geen discriminerende behandeling door ons te
ontvangen. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunnen wij een redelijke
vergoeding in rekening brengen om uw verzoek in te willigen. Deze verklaring is op
verzoek beschikbaar in andere formaten. Neem contact op met privacy@catalent.com
of bel het nummer 1-866-823-9506, 24 uur per dag beschikbaar, om deze
verklaring in een ander formaat aan te vragen.
Voor ingezetenen van de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland
Indien u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont (de “aangegeven
landen”), hebt u bepaalde rechten krachtens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken
van de contactgegevens genoemd in rubriek 15 hieronder. Indien u meer informatie over
uw rechten wenst, neem dan contact op met de bevoegde
gegevensbeschermingchermingsautoriteit.
Hieronder volgt een overzicht van bepaalde rechten die u op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming heeft als u in een aangewezen land verblijft. U moet
echter altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf raadplegen voor een
volledig overzicht van de algemene voorwaarden
a) Het recht om te worden geïnformeerd over hoe wij uw persoonsgegevens
verwerken.
b) Het recht op toegang tot kopieën van uw persoonsgegevens die wij verwerken of
beheren, samen met informatie over de aard, verwerking en bekendmaking van
die persoonsgegevens;
c) Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u die wij verwerken
of beheren laten corrigeren;
d) Het recht om het volgende te verzoeken op rechtmatige gronden:
o de verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken of beheren
(“het recht om te worden vergeten”); of
o beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verwerken
of beheren;
e) Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking:
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f)

Het recht op gegevensportabiliteit, wat het recht inhoudt om uw
persoonsgegevens verstrekt te krijgen in een toegankelijk formaat waardoor deze
kunnen worden overdragen aan en gebruikt door een andere verantwoordelijke
voor de verwerking;
g) Indien wij uw persoonsgegevens verwerking met uw toestemming, hebt u het
recht om die toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming laat
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
intrekking daarvan echter onverlet; en
h) Het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons.
15. Contactgegevens
Indien u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit beleid of over het gebruik van
uw gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@catalent.com.
Indien u op gelijke wijze een consument uit Californië bent of in een aangegeven land
woont en een geldend recht beschreven in rubriek 14 van dit beleid wilt uitoefenen,
neem dan contact op met privacy@catalent.com.

Translations available:
ENGLISH

FLEMISH

FRENCH

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN
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GERMAN

JAPANESE

CHINESE

