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INTRODUCTIE 

Curtiss-Wright Corporation (“Curtiss-Wright”, “onze”, “ons”, “wij”), is de verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken en die wij nodig hebben voor het beheer van ons bedrijf en om te 
voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen.   
 
Uw privacy is belangrijk voor ons.  Dit privacybeleid beschrijft voor de personen die interageren, communiceren of op een 
andere manier betrokken zijn bij Curtiss-Wright, met inbegrip van onze dochterondernemingen en filialen, hoe en waarom 
Curtiss-Wright uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt en de bijbehorende individuele rechten die u hebt 
met betrekking tot uw persoonsgegevens.   
 
Wanneer wij met u interageren, kunnen wij u ook aanvullende privacyverklaringen verstrekken over specifieke 
verwerkingsactiviteiten of u aanvullende keuzes bieden over hoe Curtiss-Wright uw persoonsgegevens verwerkt.      

Klik op een van de onderstaande links om naar de paragraaf te gaan die u interesseert: 

Wie wij zijn 

Principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen 

Waarom we uw persoonlijke gegeven verwerken 

De rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om uw persoonlijke gegevens te 
verwerken 

Het delen van uw persoonlijke gegevens gegevens 

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens 

Uw gegevens opslaan 

Uw individuele rechten als betrokken 

California Consumer Privacy Act 

Wijzigingen van dit privacybeleid 

Hoe u contact met ons kunt opnemen 

WIE WIJ ZIJN 

Het geregistreerde adres van de Curtiss-Wright Corporation is: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, 
U.S.A 
 
Penny & Giles Controls Limited, een in England en Wales geregistreerd bedrijf onder nummer 00843903, met geregistreerd 
adres 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6HH, Groot-
Brittannië, vertegenwoordigt Curtiss-Wright Corporation in Europa.   

PRINCIPES VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
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Als de verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens is Curtiss-Wright verantwoording verschuldigd aan u en aan de 
toezichthoudende autoriteiten over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.  Curtiss-Wright zal ervoor zorgen dat 
persoonlijke gegevens: 

 op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. 

 worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder worden verwerkt op 
manieren die niet compatibel zijn met die doelstellingen. 

 adequaat, relevant voor en beperkt tot wat nodig is zullen zijn. We zullen bijvoorbeeld niet meer gegevens 
verzamelen dan die nodig zijn voor het specifieke doel. 

 accuraat zijn en waar nodig worden bijgewerkt. Elke redelijke stap zal worden genomen om ervoor te zorgen dat 
de persoonlijke gegevens die wij bewaren correct en in geen enkel opzicht misleidend zijn. 

 niet langer worden bewaard dan dat we ze nodig hebben. Curtiss-Wright werkt met standaard bewaarperiodes die 
waar mogelijk voldoen aan documentatievereisten.  

 worden verwerkt op een manier die passende veiligheid van de persoonlijke gegevens waarborgt, met inbegrip van 
bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen abusievelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging. 

 worden verwerkt met inachtneming van de vereisten van verantwoordelijkheid en bovengenoemde principes van 
gegevensverwerking, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN 

 Informatie die u ons verstrekt. Curtiss-Wright verzamelt persoonlijke gegevens op verschillende manieren. 
Wanneer u direct of indirect met ons communiceert via onze externe dienstverleners, kunnen we u vragen om uw 
persoonlijke gegevens om u een dienst te kunnen verlenen of om een transactie uit te voeren waarom u hebt 
gevraagd.  We verzamelen bijvoorbeeld gegevens via het sollicitatieproces waar we vragen om formulieren in te 
vullen, CV’s en uw paspoort of andere door de overheid afgegeven identiteitsdocumenten zijn vaak vereist om aan 
de eisen van een bezoek aan een website te voldoen. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons verstrekken 
wanneer u met ons correspondeert, door sollicitaties, vergaderingen of andere evaluatie of het zou een enquête, 
feedback of zelfs een vraag om klantenondersteuning kunnen zijn.  Rechtstreeks van u verzamelde persoonlijke 
gegevens kan ook het volgende omvatten:  

o Identiteitsgegevens, zoals uw naam, titel, naam bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoon- en 
faxnummers en fysieke adres (met inbegrip van straat, stad, postcode en/of land). 

o Registratiegegevens, zoals informatie die u verstrekt tijdens communicatie met onze medewerkers via e-
mail, post of telefoon, wanneer u zich registreert voor een account om een van onze websites te kunnen 
gebruiken, met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden of toen u zich registreerde voor een 
bezoek aan een website. 

o Wervingsgegevens, inclusief gegevens die werden ingediend in verband met een sollicitatie of ander 
verzoek. 

o Marketing- en communicatiegegevens, inclusief uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze 
publicaties. 

o Gegevens over bedrijfsontwikkeling, wanneer u of uw medewerker wanneer u of uw werkgever een 
zakenpartner, een leverancier van de toeleveringsketen of een vertegenwoordiger of distributeur wordt 
of wanneer wij persoonlijke ontmoetingen met u hebben. 

o Financiële gegevens, met inbegrip van creditcard- of andere financiële rekeninginformatie om ons in staat 
te stellen uw aankoop van Curtiss-Wright-producten en -diensten die op onze websites beschikbaar 
kunnen zijn, te vergemakkelijken. 

o Due diligence, de door u verstrekte informatie zal ons helpen te voldoen aan onze legitieme due 
diligence-processen, met inbegrip van identiteitsverificatie, fraudepreventie, screening op criminele 
activiteiten of verboden partijen en andere dergelijke wettelijke en professionele verplichtingen.  

o Gegevens in verband met exportcontrole, zoals uw nationaliteit, staatsburgerschap en land van verblijf of 
andere persoonlijke gegevens die ons in staat stellen het risico te beoordelen dat gecontroleerde 
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producten of gegevens worden omgeleid naar een bestemming waarvoor een embargo of andere 
handelscontroles gelden, en om te bepalen of u in aanmerking komt voor exportcontrolevoorschriften om 
informatie over bepaalde technologieën te ontvangen. 

o Transactiegegevens, met inbegrip van vragen over en bestellingen van onze producten en diensten en 
details van betalingen naar en van u, of wanneer u een bestelling plaatst bij of een contract tekent met 
ons, ofwel namens u ofwel namens uw werkgever. 

o Registratiegegevens voor evenementen, met inbegrip van gegevens die u verstrekt bij het invullen van e-
registratieformulieren.  

o Fysieke toegangsgegevens, verband houdende met details van uw bezoeken aan onze vestigingen. 
o Speciale categorieën gegevens.  In bepaalde omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn bijzondere 

categorie (gevoelige) persoonlijke gegevens van u te verzamelen.  Bijvoorbeeld in verband met de 
registratie voor en het aanbieden van toegang tot een evenement of seminar kunnen we gegevens vragen 
over uw gezondheid om eventuele handicaps of speciale dieetwensen van u vast te stellen en daarmee 
rekening te houden.  We zullen er altijd voor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen (bijv. fysieke 
beveiligingsapparatuur, codering, en toegangsbeperkingen) worden getroffen afhankelijk van de aard van 
de gegeven en de risico's die gekoppeld zijn aan het beoogde gebruik. 

o Sociale mediagegevens.  Het privacybeleid, de privacyverklaringen en de privacyrichtlijnen gepubliceerd 
door sociale medianetwerken zijn van toepassing op uw gebruik van de sociale medianetwerken van 
Curtiss-Wright. We raden u aan om het privacybeleid en de privacyrichtlijnen te lezen die op elk sociaal 
medianetwerk waarvan u gebruikmaakt zijn gepubliceerd.   Wanneer u verbinding maakt via ons Curtiss-
Wright sociale netwerk verzamelen we geen persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw privacy-
instellingen op elk sociale netwerk.  

o Websites van derden.  Onze websites kunnen links naar en van de websites van onze partnernetwerken, 
adverteerders en filialen bevatten. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid waarvoor 
wij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden.   

o Gesloten televisiecircuit (CCTV).  In bepaalde locaties zal Curtiss-Wright uw persoonlijke identificeerbare 
afbeeldingen via CCTV-bewakingssystemen verwerken voor de preventie en detectie van misdaden, voor 
het beschermen en beveiligen van ons personeel en onze bezoeker en om aan onze verplichtingen ten 
aanzien van wetgeving inzake gezondheid en veiligheid te voldoen. 

o Uw feedback, met inbegrip van feedback van u over onze websites en onze producten en diensten in het 
algemeen. 

 Gegevens die we automatisch over u verzamelen.  Onze websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare 
technologieën die bepaalde informatie over uw bezoek aan een Curtiss-Wright-website verzamelen.  Cookies zijn 
kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om gegevens op te slaan die 
kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst.  Deze gegevens zijn 
doorgaans reeksen cijfers en letters en andere informatie, die uw computer en mobiele apparaat op een unieke 
wijze identificeert. Cookies doen veel verschillende dingen, zoals u efficiënt laten navigeren tussen webpagina's en 
zich uw voorkeuren herinneren.  Bijvoorbeeld: 

o Elke keer dat u een van onze websites gebruikt kunnen we automatisch technische informatie 
verzamelen met inbegrip van het internet protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer of 
apparaat met het internet te verbinden, uw browsertype en versie, uw tijdzone-instelling, uw browser 
plug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform. 

o Sommige informatie over u die we verzamelen heeft betrekking op gebruiksgegevens.  Bijvoorbeeld hoe u 
onze websites gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgedragen bytes, de links waarop u klikt en 
het materiaal dat u bezoekt.  We kunnen de datum en tijd waarop u de site bezoekt, de website die u 
linkte naar een van onze sites, uw geografische locatie op het moment van uw bezoek aan de website en 
het telefoonnummer dat u gebruikte om met het op onze website verstrekte contact telefoonnummer te 
bellen en ander handelingen die u binnen de sites uitvoerde vastleggen.   
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o We maken gebruik van cookies om uw gebruik van onze site te volgen, maar we gebruiken cookies niet 
om beslissingen over u te nemen of om u elektronisch marketinginformatie te sturen.  

o Veel van deze informatie zou kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens, met name wanneer ze 
worden gecombineerd met andere gegevensreeksen.  Voor meer gedetailleerde informatie over de 
cookies en andere vergelijkbare tracking technologieën waar we gebruik van maken, met inbegrip van hoe 
u onze cookies kunt uitschakelen of blokkeren op uw computer of mobiele apparaat verwijzen we naar 
het cookiebeleid op de Curtiss-Wright-website die u bezoekt.  Als alternatief kunt u naar 
www.aboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu gaan voor uitgebreide informatie over het beheer 
van cookies. 

 In sommige gevallen verzamelt Curtiss-Wright persoonlijke gegevens van u van externe partijen, zoals referenties 
die worden verstrekt door voormalige werkgevers, persoonlijke contacten of informatie van aanbieders van 
achtergrondcontroles.  In bij wet toegestane omstandigheden ontvangen wij persoonlijke gegevens van 
kredietinformatiebureaus, strafregisters en opsporingsdiensten en onderzoeksbureaus van derden.   

 Gegevens van kinderen/minderjarigen.  De websites van Curtiss-Wright zijn niet bedoeld voor en mogen niet 
worden gebruikt door kinderen of minderjarigen onder de 16 jaar en we verwerken niet bewust persoonlijke 
gegevens van dergelijke personen.  Wanneer u een minderjarige volgens de wetgeving in uw land bent mag u geen 
persoonlijke gegevens vi onze websites versturen. 

WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN 

Curtiss-Wright verwerkt uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden, zoals:   

 Zakelijke contactgegevens. Curtiss-Wright zal zakelijke contactgegevens verzamelen en gebruiken om deel te 
nemen aan communicaties of transacties, met inbegrip voor het verrichten van due diligence-onderzoek naar, of 
het leveren of ontvangen van, een product of dienst. We kunnen bijvoorbeeld deze zakelijke contactgegevens 
verzamelen en gebruiken voor het faciliteren en beheren van bestellingen, contracten, garanties, onderhoud en 
vergelijkbare zakelijke bedrijfsfuncties, voor kredietanalyses en verzameldoeleinden, om te helpen bij onze eigen 
interne naleving en wettelijke vereisten, en (indien nodig) om onze belangen en vorderingen te verdedigen. 

 Human Resource gegevens. Ter ondersteuning van het functionele gebied Curtiss-Wright Human Resource over 
werving en talentwerving, kunt u ons informatie over uzelf verstrekken, zoals een CV, professionele referenties, 
informatie over opleiding en werkachtergrond en informatie over professionele training en certificeringen. Wij 
kunnen deze informatie gebruiken met het oog op tewerkstellingsoverwegingen, achtergrondcontroles en 
geschiktheid voor tewerkstelling.  We kunnen gebruikmaken van een externe partij (bijv. Arbeidsbemiddelaar) of 
sociaal mediaplatform om sollicitaties te vragen, te verzamelen en te verwerken. 

 Marketing.  Als onderdeel van onze marketingstrategie en in overeenstemming met toepasselijke wet- en 
regelgeving zullen we u voorzien van informatie over diensten en producten waar u ons om vraagt en u 
marketinginformatie sturen over onze producten en diensten.  We zullen gegevens verzamelen over uw online-
activiteiten en uw interesses identificeren zodat we u de reclame kunnen bieden die voor u het meest relevant 
is. We zullen u uitnodigen voor handelsevenementen en op andere wijze met u communiceren over speciale 
aanbiedingen, nieuwsartikelen, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen.   

 Verkoop.  We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten aan u te leveren, door u gevraagde 
transacties uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie verstrekken over Curtiss-Wright-
producten of diensten die u hebt aangeschaft of op andere wijze gebruikt, het registreren van gekochte producten, 
het verwerken van productbestellingen, het afhandelen van garantieclaims, het vervangen van 
producthandleidingen, het beantwoorden van vragen aan de klantenservice en het gebruik van onze websites. 

 Technische administratie.  We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken bij het helpen beschermen en 
verbeteren van onze netwerken en systemen in lijn met het Curtiss-Wright informatietechnologie-beleid en -
richtlijnen, met inbegrip van het doeltreffend laten functioneren van onze websites, technische administratie, 
onderhoud en ondersteuning, probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en 
enquêtedoeleinden. 
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 Beveiliging.  We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het ondersteunen van Curtiss-Wright 
beveiligingsprogramma’s die de fysieke beveiliging van en de controle op de toegang tot onze faciliteiten, 
kantoren, apparatuur en informatie handhaven. 

 Gezondheid en veiligheid We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het ondersteunen van onze 
verplichtingen ten aanzien van nationale en internationale wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, bij het 
inwinnen van bedrijfsgezondheidsadvies, door ervoor te zorgen dat Curtiss-Wright de verplichtingen jegens 
gehandicapten nakomt. 

 Handhaving. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons te helpen bij het detecteren, voorkomen van 
en reageren op fraude, inbreuk op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, 
schendingen van de wet of ander misbruik.  

DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP WIJ ONS BASEREN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN 

Curtiss-Wright zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken om wettelijke redenen.  Zoals de wet vereist, zullen wij 
ervoor zorgen dat er een rechtmatige grondslag is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.  

 Waar het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele overeenkomst met u, zullen we uw 
gegevens verwerken onder de rechtsgrondslag van CONTRACT.  Wij moeten uw persoonsgegevens bijvoorbeeld 
verwerken om u te betalen in overeenstemming met de vereisten van een contract dat u met ons hebt, hetzij in 
uw eigen naam, hetzij in naam van uw werkgever.   

 Waar de verwerking nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals naleving van toepasselijke 
wetgeving, regelgeving of gerechtelijke bevelen verwerken we uw persoonlijke gegevens onder de rechtsgrondslag 
WETTELIJKE VERPLICHTING. Zo moeten wij vaak persoonlijke gegevens verwerken met organisaties zoals 
belastingautoriteiten, kredietinformatiebureaus, strafregisters en opsporingsdiensten en onderzoeksbureaus van 
derden.   

 Waar de verwerking nodig is om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen en er  is een dwingende 
rechtvaardiging voor de verwerking en de verwerking wordt uitgevoerd op een manier die redelijkerwijs verwacht 
kan worden met minimale gevolgen voor de privacyrechten van een individu, zullen wij uw persoonlijke gegevens 
verwerken onder de rechtsgrondslag WETTELIJKE BELANGEN.  

 Waar het verwerken noodzakelijk is voor het verkrijgen van de toestemming van een persoon voor het verwerken 
van diens gegevens, zullen we uw gegevens verwerken onder de rechtsgrondslag van TOESTEMMING.  Wij zorgen 
ervoor dat de toestemming wordt verkregen door middel van een duidelijke, bevestigende handeling waarmee de 
betrokkene op vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze aangeeft in te stemmen met de 
verwerking van zijn persoonlijke gegevens (d.w.z. een positieve opt-in).  Wanneer de verwerking meerdere doelen 
dient, zal toestemming voor elk van hen worden gehaald.  EXPLICIETE TOESTEMMING zal worden verkregen door 
middel van zeer duidelijke en specifieke verklaringen en elk verzoek om toestemming voor verwerking zal 
prominent zijn en los staan van onze algemene voorwaarden. Personen kunnen hun toestemming te allen tijde 
weer intrekken en weigeren om toestemming te geven zonder nadelige gevolgen. 

HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Curtiss-Wright zal uw gegevens niet verkopen aan of ruilen met een derde partij.  In overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving, en alleen wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze dienstverleners in staat te stellen de 
gecontracteerde diensten te leveren, zal Curtiss-Wright uw persoonlijke gegevens delen met derden zoals hieronder 
gedefinieerd: 

 Curtiss-Wright Corporation.  Wij zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te delen met andere leden van onze 
groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen en groepsondernemingen, voor zover dit redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de legitieme zakelijke doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.  

 Wettelijke verplichting.  We zijn bij wetgeving verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te 
delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  We zijn bijvoorbeeld verplicht tot het verstrekken van 
relevante persoonlijke gegevens aan belastingautoriteiten of tot andere wettelijk verplichte activiteiten, zoals 



 Privacybeleid 

Laatst bijgewerkt 16 januari 2023 

_______________________________________________________________________ 

Gegevensbescherming/Privacybeleid/Extern004    Curtiss-Wright|Eigendomsrecht Pagina 6 van 10 

strafrechtelijke onderzoeken, gerechtelijke procedures, de bescherming van uw rechten, de gezondheid en 
veiligheid van onze werknemers, klanten, verkopers en bezoekers. 

 Dienstverleners.  Curtiss-Wright zal uw persoonlijke gegevens delen met goedgekeurde externe aanbieders die wij 
hebben gecontracteerd voor het verlenen van vertrouwelijke diensten namens u.  Bijvoorbeeld hosting van 
websites, beheer van klantenrelaties, wervingsprocedures, bezoekersbeheer, due diligence van klanten en 
verkopers, beheer van financiële transacties, screening van afgeschermde partijen, diensten op het gebied van 
informatietechnologie.  

 Distributeurs en andere vertrouwde zakelijke partners. Curtiss-Wright zal uw persoonlijke gegevens delen met 
distributeurs en andere vertrouwde zakelijke partners die onze producten en overige diensten naar u distribueren.   

 Zakelijke transacties.  Curtiss-Wright zal uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan wereldwijde financiële 
instellingen, overheidsinstanties en scheepvaartmaatschappijen of postdiensten die betrokken zijn bij de 
uitvoering van onze zakelijke transacties. 

 Fusies en overnames In bepaalde omstandigheden zal Curtiss-Wright onze organisatie kopen, verkopen, afstoten, 
fuseren of op andere wijze reorganiseren.  Daartoe zullen wij gegevens die wij over u bewaren, bekendmaken voor 
zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de onderhandelingen over of de voltooiing van een fusie, overname, 
afstoting of verkoop van een bedrijfsmiddel.   

DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Curtiss-Wright neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus.  We gebruiken technische en organisatorische 
maatregelen om een niveau van beveiliging te bieden die passend is bij het risico van verwerking van uw persoonlijke 
gegevens.  Deze maatregelen voorkomen dat uw persoonlijke gegevens abusievelijk verloren gaan, worden bekeken, 
gebruikt of bekend worden gemaakt op een ongeautoriseerde manier. Daarnaast beperken we de toegang tot uw 
persoonlijke gegevens tot die medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om 
dit te moeten weten.  

 Internationale overdrachten.  Curtiss-Wright is een Amerikaanse wereldwijde organisatie en uw persoonlijke 
gegevens kunnen worden doorgegeven aan, bewaard, opgeslagen of gebruikt op verschillende locaties wereldwijd, 
zoals, maar niet beperkt tot, de VS, het VK, de Europese Unie, Costa Rica, Canada, Mexico, China en India.  Dit 
betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen die kunnen worden verwerkt in landen die 
wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren die verschilt van de wetgeving in uw land.  

o We dragen persoonlijke gegevens van het VK, de EU en Zwitserland over aan andere landen, waarvan de 
autoriteiten van het VK, de EU en Zwitserland in sommige gevallen niet hebben vastgesteld dat zij een 
passend niveau van gegevensbescherming bieden.  Hun wetten kunnen u bijvoorbeeld niet dezelfde 
privacyrechten garanderen of zijn niet in staat om uw klachten aan te pakken.   

o Wanneer wij overgaan tot dergelijke overdrachten, maken wij gebruik van verplichte juridische 
mechanismen, zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de International Data 
Transfer Agreement van het Verenigd Koninkrijk, om uw rechten te helpen beschermen en ervoor te 
zorgen dat deze beschermingsmaatregelen met uw gegevens meereizen. 

 Technische en organisatorische maatregelen. Alle aan Curtiss-Wright gelieerde ondernemingen en externe 
agentschappen dienen de bepalingen van dit privacybeleid na te leven en zullen contractuele of andere 
beschermingsmaatregelen treffen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen ter bescherming van uw 
recht op privacy en uw persoonlijke gegevens, passend bij de wetten van het land waar u verblijft.  Deze 
maatregelen houden een geheimhoudingsplicht in en een verplichting om passende technische en 
organisatorische maatregelen te implementeren om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. 

We hebben procedures ingevoerd voor de omgang met elke verdachte inbreuk op persoonlijke gegevens en zullen wij u en 
elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

HET OPSLAAN VAN UW GEGEVENS 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op systemen en in faciliteiten in eigendom van of geëxploiteerd door Curtiss-
Wright of door onze goedgekeurde externe leveranciers. Ze kunnen worden opgeslagen op systemen en in faciliteiten 
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zowel binnen als buiten de EER.  Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op systemen en in faciliteiten in landen die 
goedgekeurd zijn door de EU en het VK en op servers die zich bevinden in landen die niet zijn goedgekeurd door de EU en 
het VK. Binnen Curtiss-Wright zullen uw gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde systemen. 

 Bewaring van uw persoonlijke gegevens. Het beleid van Curtiss-Wright bestaat erin alleen die gegevens te 
bewaren die nodig zijn voor de doeltreffende werking van onze bedrijven en om te voldoen aan onze 
verplichtingen tegenover de personen wier persoonlijke gegevens wij verwerken.  Curtiss-Wright zal uw 
persoonlijke gegevens bewaren in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten.  Dit betekent dat 
we uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig bewaren voor de doelen waarvoor we ze verwerken. 

 Zodra de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk werden 
verzameld, worden ze ofwel geanonimiseerd (waar toegestaan door toepasselijke wetgeving), verwijderd of 
vernietigd. 

UW INDIVIDUELE RECHTEN ALS BETROKKENE 

Nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming regelt onze verwerking van uw persoonlijke gegevens 
en u hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  U hebt het recht op: 

 informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U hebt deze informatie binnen dit 
privacybeleid ontvangen. 

 toegang tot uw persoonlijke gegevens.  Dit geeft u de mogelijkheid om een kopie van uw persoonlijke gegevens en 
andere aanvullende informatie te verkrijgen (deze komen grotendeels overeen met de informatie die wij reeds in 
dit privacybeleid hebben verstrekt).  Het helpt u bij het begrijpen van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken 
en om te controleren of we dit doen volgens de wet. 

 verwijdering of vernietiging te vragen van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden.  Bijvoorbeeld 
wanneer (i) het niet langer nodig is voor ons om uw persoonlijke gegevens voor de doel waarvoor ze 
oorspronkelijk werden verzameld te verwerken, of (ii) u uw toestemming voor onze verwerking intrekt waar 
toestemming de enige wettelijke basis is waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, of (iii) uw gegevens 
onwettig zijn verwerkt, of (iv) het nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens wissen voor het naleven van 
toepasselijke wetgeving. 

 correctie van onjuiste persoonlijke gegevens of bijwerking ervan indien nodig. Het is belangrijk dat de persoonlijke 
gegevens die wij van u hebben juist en up-to-date is. Houd ons op de hoogte wanneer uw persoonlijke gegevens 
wijzigen tijdens uw relatie met ons. 

 bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens of ons vragen de verwerking van uw 
persoonsgegevens te beperken of stop te zetten indien die verwerking u waarschijnlijk schade of leed berokkent.   

 overdraagbaarheid te vragen van uw persoonlijke gegevens. Gegevensoverdraagbaarheid stelt u in staat om uw 
persoonlijke gegevens te verkrijgen en her te gebruiken voor uw eigen doelen binnen verschillende It-diensten, 
mogelijk binnen verschillende organisaties.  

 het stoppen van het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden te vragen.  Dit is een absoluut 
recht.   

 geen besluit over u te laten nemen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming of 
profilering, en inzicht te krijgen in de logica die aan een dergelijke besluitvorming of profilering ten grondslag ligt, 
indien dat besluit rechtsgevolgen voor u heeft of u in aanzienlijke mate treft.  

 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw jurisdictie over onze verzameling en ons 
gebruik van uw persoonlijke gegevens, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in 
overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.  
 
Meer gedetailleerde informatie over nationale gegevensbescherming, onder meer over hoe u contact kunt opnemen met 
uw bevoegde toezichthoudende autoriteit, is hier beschikbaar: Global Privacy Laws.  Wanneer u meer hulp nodig hebt 
neemt u contact op met de functionaris inzake gegevensbescherming van Curtiss-Wright  DPO@curtisswright.com.  Curtiss-
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Wright zou echter graag de kans krijgen om op uw kwesties in te gaan, dus aarzel niet om ons te contacteren in verband 
met een eventuele klacht.  Wij zullen personen niet discrimineren wegens de uitoefening van hun recht op bescherming 
van persoonlijke gegevens. 
 
U dient zich ervan bewust te zijn dat niet alle rechten van de betrokkenen absoluut zijn en dat ze slechts onder bepaalde 
omstandigheden van toepassing zullen zijn.  Curtiss-Wright zal uw uitoefening van de rechten die op u van toepassing zijn 
faciliteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Zelfs indien uw persoonlijke gegevens geen bescherming 
genieten uit hoofde van, of anderszins onderworpen zijn aan, een wet inzake gegevensbescherming, kunnen wij toch 
trachten tegemoet te komen aan een verzoek of vraag die u hebt met betrekking tot onze activiteiten inzake 
gegevensverwerking. Wanneer u vragen hebt over uw rechten of uw rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons 
opnemen met behulp van de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. 

CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT 

De California Consumer Privacy Act (CCPA) ging in op 1 januari 2020 en creëerde verschillende rechten voor inwoners van 
Californië. Een inwoner van Californië is een natuurlijke persoon (in tegenstelling tot een bedrijf of andere zakelijke entiteit) 
die in Californië woont, zelfs al verblijft de persoon tijdelijk buiten de staat. 

Wanneer u een inwoner van Californië bent, verwerken we uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de CCPA. 
Volgens de CCPA worden persoonlijke gegevens gedefinieerd als gegevens die u of uw huishouden identificeren, ermee 
verband houden of redelijkerwijs met u in verband kunnen worden gebracht. Ze zijn niet met inbegrip van publiekelijk 
beschikbare gegevens die afkomstig is van federale, staats- of lokale overheidsbestanden 

De informatie in dit deel is vereist door de CCPA en vormt een aanvulling op, en wordt aangevuld door, dit privacybeleid.   

 Principes.  Curtiss-Wright zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de 
principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens.  Zie paragraaf Principles For Processing Personal Data. 

 Verwerking persoonlijke gegevens.  U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we verzamelen, 
hoe we deze gegevens verkrijgen, wat onze zakelijke doelstellingen voor die verzameling zijn en met we de de 
gegevens delen: 

o Voor persoonlijke gegevens die wij verzamelen en de bronnen van die gegevens, zie paragraaf 
Personal Information We Collect. 

o Voor de doelstellingen waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken, zie paragraaf Why We Process 
Your Personal Information. 

o We delen persoonlijke gegevens met externe partijen om verschillende zakelijke en commerciële 
redenen.  Voor de categorieën externe ontvangers met wie we persoonlijke gegevens delen, zie paragraaf 
Sharing Your Personal Data.  

 Verkoop.  We verkopen uw persoonlijke gegevens niet, dus bieden wij geen opt-out voor de verkoop van 
persoonlijke gegevens. 

 Rechten.  U hebt bepaalde rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U hebt het 
recht om: 

o te weten welke categorieën persoonlijke gegevens wij verzamelen. 
o te weten welke specifieke stukken persoonlijke gegevens wij verzamelen.  
o te weten uit welke categorieën bronnen we persoonlijke gegevens verzamelden. 
o te weten voor welke doelen we uw persoonlijke gegevens gebruiken. 
o te weten met welke categorieën externe partijen we uw persoonlijke gegevens delen. 
o te weten welke categorieën gegevens we verkopen of bekendmaken aan externe partijen. 
o te vragen dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat niet alle rechten absoluut zijn en dat ze slechts onder bepaalde omstandigheden van 
toepassing zullen zijn. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en processen die een identiteitscontrole kunnen 
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vereisen, zal Curtiss-Wright u de gevraagde informatie over de periode van 12 maanden die aan uw verzoek voorafgaat, 
gratis en binnen 30 dagen verstrekken. 

 Bekendmaking van verzoeken om toegang van betrokkenen.  De CCPA vereist dat wij het aantal ontvangen, 
geheel of gedeeltelijk ingewilligde of afgewezen verzoeken bekendmaken.  Verzoeken om toegang tot persoonlijke 
gegevens, zoals hierboven beschreven, worden binnen 30 dagen verwerkt.   

o In 2021 ontving Curtiss-Wright geen verzoeken om toegang van betrokkenen. 

 Non-discriminatie.  De CCPA verbiedt discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten.  Discriminatie kan inhouden 
dat goederen of diensten worden geweigerd of dat een ander niveau of een andere kwaliteit van dienstverlening 
wordt geboden of andere prijzen worden gehanteerd.  Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, zult u niet 
worden gediscrimineerd. 

o Wanneer u echter weigert om uw persoonlijke gegeven aan Curtiss-Wright te verstrekken of ons vraagt 
om ze te verwijderen en de persoonlijke gegevens zijn nodig voor ons om u van goederen of diensten te 
voorzien, is het mogelijk dat wij de transactie niet af kunnen ronden. 

U kunt deze verzoeken zelf of door een geautoriseerd agent in laten dienen. Wanneer u vragen hebt over uw rechten of uw 
rechten wilt uitoefenen kunt u, of uw agent, contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens onderaan dit 
privacybeleid.   

 Beveiliging.  Curtiss-Wright neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus.  Zie de paragraaf 
Protecting Your Personal Data 

 Klachten.  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het California Office of the Attorney General, die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de CCPA, over onze verzameling en ons gebruik van uw 
persoonlijke gegevens, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in 
overeenstemming is met de CCPA.  

Wanneer u van mening bent dat Curtiss-Wright de CCPA heeft geschonden kunt u een Consumer 
Complaint indienen bij het Office of the Attorney General. Indien u ervoor kiest een klacht in te dienen, zult u 
precies moeten uitleggen hoe Curtiss-Wright de CCPA heeft geschonden en moeten beschrijven wanneer en hoe 
de schending heeft plaatsgevonden. 

Curtiss-Wright zou echter graag de kans krijgen om op uw kwesties in te gaan, dus aarzel niet om ons te 
contacteren in verband met een eventuele klacht.  Wij zullen personen niet discrimineren wegens de uitoefening 
van hun recht op bescherming van persoonlijke gegevens. 

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID 

Ten minste om de 12 maanden zullen wij dit privacybeleid herzien en bijwerken.  Wanneer we dit doen, zullen we de “laatst 
bijgewerkt” datum bovenaan het privacybeleid herzien en de aanvullende stappen nemen die door de wet worden vereist.  
Controleer van tijd tot tijd op updates zodat u altijd volledig op de hoogte bent van wat voor persoonlijke gegevens ons 
worden verzameld en hoe ze worden gebruikt. 

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de 
functionaris inzake gegevensbescherming van Curtiss-Wright:  

 Per post: 
Functionaris inzake gegevensbescherming 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, VK. 

 Per e-mail  
DPO@curtisswright.com 

 Per telefoon 
+44 (0)1202 034000 
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