
 Privacykennisgeving – Ethics Online 

 1. Gegevensbeheerder 

 Neste Corporation 
 Business-ID 1626490-8 

 2. Contactgegevens 

 Neste Corporation 
 Keilaranta Post- 
 bus 95 
 00095 Neste, Finland 
 Adres: Keilaranta 21, Espoo 
 Telefoon (telefooncentrale): +358 10 45811 

 De contactgegevens van andere Neste locaties staan op onze website op neste.com. 

 3. Wat zijn de doeleinden en redenen voor de verwerking van persoonsgegevens? 

 Ethics Online faciliteert de veilige en anonieme communicatie tussen melders en 
 hun organisatie over mogelijk ernstig wangedrag, waaronder onwettig en crimineel gedrag. 

 Neste verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de externe belanghebbenden of 
 medewerkers op de werkvloer een middel te geven om meldingen te doen in geval van 
 niet-naleving van de Gedragscode, het beleid, de regels, voorschriften en wetten. Voor 
 EU-landen is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op naleving van de wettelijke 
 verplichting van de Richtlijn (EU) 2019/1937. Voor andere dan EU-landen is de verwerking van 
 persoonsgegevens gebaseerd op het legitieme belang van Neste om een rapportage-tool voor 
 zorgen te bieden. 

 4. Welke gegevens worden verzameld en waar zijn de gegevens van afkomstig? 

 Het melden van een zorgelijke situatie kan desgewenst anoniem verlopen. Er kan echter 
 mogelijk persoonlijke informatie worden verzameld wanneer een externe belanghebbende of 
 medewerker een bericht achterlaat bij het rapporteren van wangedrag/zorgelijke situatie met 
 betrekking tot de Gedragscode. Hierbij kan het gaan om: naam, adres, woonplaats, titel, 
 nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, arbeidsverleden, informatie over leidinggevende, 
 informatie over het incident. 

 Voor Ethics Online kunnen de gegevensbronnen zijn: 

 ●  Persoon(en) die het onderwerp van een melding zijn 
 ●  Persoon die de melding doet 
 ●  Persoon(en) die de melding ontvangen 
 ●  Gegevens uit verschillende bronnen (sociale media, foto's of rapporten etc.) 



 5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie verstrekken wij uw 
 persoonsgegevens? 

 Persoonsgegevens worden door Neste Investigation Group verwerkt. 

 Neste verstrekt uw persoonsgegevens niet regelmatig aan externe partijen. Neste kan uw 
 persoonsgegevens echter aan zakelijke partners overdragen die diensten aan Neste verlenen 
 of aan dergelijke zakelijke partners kan toegang worden verleend tot systemen van Neste die 
 uw persoonsgegevens bevatten. In dergelijke gevallen verwerkt de betreffende zakenpartner uw 
 persoonsgegevens namens Neste en in overeenstemming met de instructies van Neste en 
 heeft hij, onder andere, een overeenkomst getekend om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te 
 behandelen. 

 6. Kennisgeving van internationale gegevensoverdrachten 

 De dienstverleners die toegang tot de gegevens hebben, bevinden zich allemaal in de EU/EER 
 of in sommige gevallen in landen met een adequaat beschermingsniveau. 

 Bij het overdragen of bekendmaken van persoonlijke informatie buiten de EU/EER, voldoet 
 Neste aan de wettelijke vereisten en gebruikt het indien nodig specifieke waarborgen, zoals 
 model-clausules van de Commissie. 

 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

 Neste bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als dit nodig is voor de bovengenoemde 
 doeleinden. Over het algemeen bewaren wij geen persoonsgegevens over u nadat het 
 onderzoek naar wangedrag is afgesloten, tenzij we een wettelijke reden hebben die ons 
 verplicht de gegevens langer te bewaren. 

 8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u deze uitoefenen? 

 U kunt uw hieronder vermelde rechten uitoefenen door het privacyverzoek-formulier van 
 Neste in te sturen:  https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy  . 

 U hebt het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om onjuiste gegevens 
 over u te corrigeren. 

 U hebt tevens het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd. Houd er 
 echter rekening mee dat het verwijderen van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen niet 
 altijd mogelijk is. 

 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op 
 het gerechtvaardigde belang van Neste. U mag bezwaar maken tegen de verwerking op 
 gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Hierbij dient u de specifieke situatie die 

https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy


 de reden voor het bezwaar vormt aan te geven. Neste kan het verzoek afwijzen vanwege de 
 door de wet bepaalde redenen. 

 U hebt tevens het recht om te eisen dat Neste de verwerking van uw persoonsgegevens 
 beperkt, bijvoorbeeld wanneer u in afwachting bent van het antwoord van Neste op uw 
 verzoek om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. 

 U hebt tevens het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd 
 besluitvormingsproces zonder juridische gronden. 

 9. Recht om een   klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie 

 Als u van mening bent dat Neste bij haar activiteiten de toepasselijke regelgeving inzake 
 gegevensbescherming niet heeft nageleefd, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij 
 de nationale instantie voor gegevensbescherming. 


