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U hebt als betrokkene bij het verzamelen van gegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht 
om organisaties die uw persoonlijke gegevens verwerken, te verzoeken u informatie te verstrekken over die 
verwerking.

De AVG kent twee soorten organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. Organisaties die het doel en de 
middelen bepalen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens worden ‘gegevensbeheerder’ genoemd. 
Organisatie die de verwerking uitvoeren namens een ‘verantwoordelijke voor de gegevensverwerking’ worden 
‘gegevensverwerkers’ genoemd. Alleen ‘gegevensbeheerders’ zijn verplicht om aan verzoeken om toegang tot 
persoonlijke gegevens van een betrokkene te voldoen. We willen u erop wijzen dat de HID Global Corporation 
(HID) zowel ‘gegevensbeheerder’ als de ‘gegevensverwerker’ ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kan zijn.

Voorbeelden van HID als ‘gegevensbeheerder’ zijn:

 � U bent nu of was in dienst bij HID of bij een aan HID gelieerd bedrijf

 � U bent contactpersoon bij een van de partners of klanten van HID

 � U bent bezoeker van een van de websites van HID

Voorbeelden van HID als gegevensverwerker:

 � U bent in dienst bij een klant die producten of diensten van HID gebruikt

 � U bent gebruiker van een product of dienst van HID die via een van onze erkende distributeurs is gekocht

In het geval dat HID de ‘gegevensverwerker’ is, moeten verzoeken om inzage in persoonlijke gegevens worden 
ingediend bij de ‘gegevensbeheerder’.

In het geval dat HID de ‘gegevensbeheerder’ is, kunt u om het volgende verzoeken:

 � bevestiging dat uw gegevens worden verwerkt;

 � inzage in uw persoonlijke gegevens;

 � doel van de verwerking;

 � de betreffende categorieën voor de persoonlijke gegevens;

 � de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens bekendgemaakt (zullen)  
worden, met name ontvangers in andere landen of internationale organisaties;

 � wanneer mogelijk de bewaartermijn van de persoonlijke gegevens, of, als dit niet kan worden verstrekt de  
criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen;

 � of u het recht hebt om HID te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;

 � in het geval de persoonlijke gegevens niet direct via u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de 
bron ervan;

 � of er een automatische besluitvorming plaatsvindt, waaronder profilering, vermeld in artikel 22(1) en (4) van 
de AVG, en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betreffende logica plus het belang en de 
eventuele gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.
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Hoe kan ik een verzoek indienen?

Als u denkt dat HID de ‘gegevensbeheerder’ van uw persoonlijke gegevens is en u meer informatie wilt, kunt u een 
e-mail sturen naar privacy@hidglobal.com waarin de volgende gegevens staan:

 � SAR of Verzoek inzake persoonlijke gegevens in de onderwerpregel

 � Uw volledige naam, adres en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.

 � Alle gegevens die HID gebruikt om u te identificeren of om u te onderscheiden van anderen met   dezelfde 
naam (accountnummers, unieke id’s, enz.).

 � Bijzonderheden over de specifieke informatie die u wilt, alle relevante datums, en welke actie u HID wilt laten 
uitvoeren met betrekking tot uw gegevens.

De persoonlijke gegevens die we u vragen te verstrekken, zijn noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen, 
en om HID in de gelegenheid te stellen uw identiteit te verifiëren en te zien welke persoonlijke gegevens we over u 
hebben. 
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