
 

 

Wereldwijd Privacybeleid  

1. Overzicht en doelstellingen 

De bescherming van persoonsgegevens, evenals de naleving van de privacy en de wet- en 

regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, is belangrijk voor onze organisatie en haar 

dochterondernemingen ("wij", "ons", het "bedrijf").  We nemen het serieus en we streven ernaar 

om de privacyrechten van onze medewerkers, zakelijke contacten en klanten te waarborgen 

wanneer we informatie over hen verwerken. 

Dit Wereldwijde Privacybeleid (dit "Beleid") vormt een uitgebreid beheerskader voor het 

beheren van privacy- en gegevensbeschermingsrisico's.  Dit Beleid en de ondersteunende 

documenten beschrijven processen en hulpmiddelen die een consistente aanpak van 

privacyrisicobeheer in de hele organisatie leveren. 

De bescherming van de persoonsgegevens van werknemers, zakelijke contacten en klanten is 

van fundamenteel belang voor het behoud van het vertrouwen van werknemers, zakenpartners 

en klanten.  

In dit Beleid worden met name: 

a) de gegevensbeschermingsbeginselen uiteengezet die ten grondslag liggen aan ons 

wereldwijde privacykader; 

(b)  de gegevensbeschermingsrollen en -verantwoordelijkheden geïdentificeerd en toegelicht; 

(c)  het Privacyprogramma vastgesteld;  

(d)  de interne beleidslijnen, procedures en normen geïdentificeerd die dit Beleid ondersteunen 

en samen met dit Beleid het privacykader van onze organisatie vormen; en 

(e)  de in een (niet-uitputtende) lijst opgenomen vereisten uiteengezet waaraan werknemers, 

contractanten, adviseurs en iedereen die ons ondersteuning of diensten verleent, moeten voldoen 

om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de door hen verwerkte persoonsgegevens te 

waarborgen. 

Dit Beleid bevat geen uitputtende lijst van toegestane of verboden gedragingen noch zet het alle 

regels uiteen.  Dit Beleid komt niet in de plaats van de verantwoordelijkheid om goed zakelijk 

inzicht en de juiste zorg te betrachten. Individuele personen dienen via passende kanalen 

passend advies te blijven inwinnen met betrekking tot specifieke problemen en kwesties die niet 

specifiek in dit Beleid worden behandeld. 

2. Toepassingsgebied en handhaving 

Dit Beleid is van toepassing op alle directeuren, managers, werknemers, contractanten, 

consultants en alle andere personen die binnen onze organisatie ondersteuning bieden of 

diensten verlenen met betrekking tot al onze activiteiten over de hele wereld waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt. 



 

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke directeur, manager, werknemer, contractant, consultant 

en elke andere persoon die onze organisatie ondersteunt of onderhoudt om dit Beleid na te leven. 

Erkenning en begrip van dit Beleid is vereist door middel van contracten en verplichte training. 

Het niet naleven van dit beleid kan een schending zijn van de arbeidsvoorwaarden en kan leiden 

tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van beëindiging van het dienstverband of 

servicecontracten.  

Het hoger management is uiteindelijk verantwoordelijk voor de naleving van dit Beleid. De 

Juridische afdeling is in samenwerking met Internal Audit verantwoordelijk voor het toezicht op 

de naleving van dit Beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Definities 

Term Definitie 

Data-subject(en) of 

betrokkene(n) 

elke levende persoon op wie de persoonsgegevens of gevoelige 

gegevens betrekking hebben. Voorbeelden van betrokkenen zijn 

consumenten, zakelijke contacten en werknemers, contractanten, 

consultants en iedereen die ondersteuning of diensten verleent aan 

het Bedrijf. 

Wetgeving op het gebied van 

gegevensbescherming 

alle toepasselijke wet- en regelgeving en bestuursrechtelijke 

voorschriften en gedragscodes betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, met inbegrip van informatiebeveiliging. 

Datalek of incident elk feitelijk of vermoede geval waarin de veiligheid, 

vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van 

persoonsgegevens in het gedrang is of kan komen, met als gevolg 

de accidentele, onwettige of niet-geautoriseerde vernietiging, het 

verlies, de wijziging, de vrijgave van of de toegang tot 

persoonsgegevens, of enig ander onwettig gebruik van 

persoonsgegevens (bijv. een e-mail met persoonsgegevens wordt 

onbedoeld naar de verkeerde ontvangers gestuurd; een papieren 

dossier met persoonsgegevens gaat verloren of wordt gestolen; 

een cyberaanval is uitgevoerd door hackers; een werklaptop is 

kwijtgeraakt of gestolen). 

Gegevensverwerking of 

verwerking 

elk gebruik van persoonsgegevens door onze organisatie (of een 

derde partij namens onze organisatie), met inbegrip van het 

verzamelen, delen en opslaan van gegevens. De loutere opslag van 

gegevens wordt als verwerking beschouwd. 

Persoonsgegevens alle informatie over een persoon die die persoon identificeert, of 

redelijkerwijs kan worden gebruikt om die persoon te 

identificeren, ongeacht het medium (bijv. op papier, elektronisch, 

video, audio). Voorbeelden van persoonsgegevens zijn 

contactgegevens, financiële gegevens, wachtwoorden, IP-

adressen, foto's, online zoekgeschiedenis, geolocatie-informatie. 

Tenzij anders vermeld, zijn persoonsgegevens bedoeld om 

gevoelige gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te omvatten. 

Gevoelige gegevens persoonsgegevens betreffende ras of etnische afstamming, 

politieke overtuiging, godsdienstige of soortgelijke overtuiging, 

lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke 

gezondheid of aandoening, seksleven, genetische gegevens (bijv. 

iemands gensequentie), biometrische gegevens (bijv. 

vingerafdrukken, gezichtsherkenning, netvliesscans), gepleegde of 

vermeende strafbare feiten. 

 



 

 

3. Gegevensbeschermingsprincipes 

De bedrijfsactiviteiten van onze organisatie moeten te allen tijde in overeenstemming 

zijn met de hierna uiteengezette Principes inzake gegevensbescherming. Deze principes 

zijn bindend voor al onze bedrijven. 

a) Rechtmatige, billijke en transparante verwerking 

Onze organisatie gebruikt persoonsgegevens alleen op een manier die rechtmatig, billijk 

en transparant is.  

We leven de wetten inzake gegevensbescherming en privacy na in elk van de 

rechtsgebieden waarin we actief zijn.  Waar vereist door de wet, zijn we ook toegewijd 

aan het helpen van individuen om te begrijpen welke informatie we verzamelen, hoe we 

deze gebruiken en welke keuzes ze hebben. In onze privacyverklaringen leggen wij dit op 

een eenvoudige en duidelijke manier uit aan medewerkers, contractanten, consultants en 

andere medewerkers, consumenten en zakelijke contacten.  We herzien onze 

privacyverklaringen regelmatig om ze up-to-date te houden en om er zeker van te zijn dat 

ze overeenkomen met onze interne praktijken. 

b) Doelbinding 

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke, duidelijke en legitieme 

doeleinden en we verzamelen slechts zoveel persoonsgegevens als we nodig hebben om 

die doeleinden te bereiken. Hoewel persoonsgegevens ons helpen onze dienstverlening te 

verbeteren, gebruiken we deze alleen op manieren die in verhouding staan tot duidelijke 

doelen. 

c) Nauwkeurigheid van de gegevens 

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij bewaren, 

nauwkeurig en bijgewerkt zijn en relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verzameld. 

d) Bewaren van de gegevens 

We bewaren persoonsgegevens in een identificeerbare vorm en slechts zolang als nodig is 

voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. 

e) Rechten van de betrokkenen 

Wij zijn volledig toegewijd aan het faciliteren van de privacyrechten van personen met 

betrekking tot onze verwerking van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving. 

f) Informatiebeveiliging 



 

 

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens 

te allen tijde veilig te houden en de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid ervan 

in alle systemen te waarborgen. 

We zorgen er ook voor dat onze verkopers en leveranciers die persoonsgegevens namens 

ons verwerken, de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van dergelijke gegevens 

handhaven. 

g) Internationale overdracht van persoonsgegevens 

Onze organisatie is een wereldwijd bedrijf en daarom moeten we informatie 

internationaal overdragen.  We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat er 

voldoende waarborgen zijn, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ter 

bescherming van de persoonsgegevens die we overdragen aan landen die geen adequate 

wetgeving inzake gegevensbescherming hebben.  

h) Verantwoordingsplicht 

      We zijn allemaal verantwoordelijk voor de naleving van de 

gegevensbeschermingsbeginselen en de eerbiediging van de individuele privacyrechten.  

Wij hebben een collectieve en individuele plicht om de persoonsgegevens van onze 

werknemers, contractanten, consultants en andere werknemers, consumenten en 

zakenpartnerĳs te beschermen.  Om een klimaat van vertrouwen te creëren en te voldoen 

aan de van toepassing zijnde wetten op het gebied van gegevensbescherming, moeten alle 

personen die binnen of namens onze organisatie actief zijn, ons privacybeleid naleven en 

de organisatie helpen haar verplichtingen op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens na te komen. 

4. Rollen en verantwoordelijkheden 

Verschillende belanghebbenden op verschillende bedrijfsniveaus binnen onze organisatie spelen 

een rol bij het waarborgen van het algemene privacyrisicobeheer en de naleving van 

gegevensbescherming.  De volgende kantoren en medewerkers hebben specifieke rollen en 

verantwoordelijkheden: 

 De Juridische afdeling is verantwoordelijk voor het bevorderen en waarborgen van 

privacynaleving, het toezicht houden op het algemene privacybeheer- en 

nalevingsprogramma, het beantwoorden van vragen en verzoeken van betrokkenen, het 

beantwoorden van verzoeken van regelgevende instanties over gegevensbescherming, het 

onderhouden van contacten met de IT-afdeling waar dat nodig is om 

informatiebeveiliging te waarborgen, wat een essentieel onderdeel is van de bescherming 

van persoonsgegevens 

 De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de beveiliging van en het toezicht op onze 

interne netwerken en systemen en moet er in het bijzonder voor zorgen dat 

persoonsgegevens die in deze netwerken en systemen worden opgeslagen, overgedragen, 

geraadpleegd en gebruikt, adequaat worden beschermd tegen datalekken. De IT-afdeling 



 

 

is ook verantwoordelijk voor de deelname aan een aantal belangrijke activiteiten op het 

gebied van gegevensbescherming, zoals de privacyeffectbeoordeling (DPIA – Data 

Protection Impact Assessment). 

 De HR-afdeling is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de 

persoonsgegevens van werknemers, contractanten, consultants en iedereen die diensten 

en ondersteuning verleent, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  De 

HR-afdeling is ook verantwoordelijk voor het behandelen van verzoeken van 

werknemers, contractanten, consultants en andere werknemers voor de uitoefening van 

hun rechten op het gebied van gegevensbescherming en het escaleren van verdere vragen 

of klachten naar de Juridische afdeling.  De HR-afdeling moet ook de Juridische afdeling 

op de hoogte brengen van nieuwe verwerkingsactiviteiten die van invloed zijn op de 

persoonsgegevens van werknemers, contractanten, consultants en andere werknemers.  

De HR-afdeling moet betrokken zijn bij het uitvoeren van DPIA's van nieuwe HR-

verwerkingsactiviteiten, het bijwerken van privacyverklaringen voor werknemers, 

contractanten, consultants en andere werknemers, en hen bewustmaken van hun taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (met 

inbegrip van dit beleid). 

Bovendien is elke bedrijfsfunctie die persoonsgegevens verwerkt verantwoordelijk voor: 

 het beheer van het privacyrisico in verband met de door deze functie uitgevoerde 

verwerking; 

 het raadplegen van de Juridische afdeling wanneer het interne beleid en de interne 

procedures dit vereisen; 

 het waarborgen van de veiligheid van de persoonsgegevens die deze functie verwerkt; en 

 het afhandelen en escaleren van privacyincidenten, in voorkomend geval. 

Alle directeuren, managers, werknemers, contractanten, consultants en werknemers 

zijn verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens 

die zij gebruiken en voor het veilig omgaan met deze informatie in overeenstemming met dit 

beleid en andere ondersteunende beleidslijnen, procedures en normen (zoals hieronder 

aangegeven onder "Beleidskader"). 

5. Privacyprogramma 

Onze Juridische afdeling houdt toezicht op ons privacyprogramma, dat een uitgebreide, 

gecoördineerde aanpak biedt voor het beheer van privacyrisico's en tegelijkertijd voorziet in 

zakelijke behoeften en strategieën. Ons Privacyprogramma bestaat minimaal uit de volgende 

onderdelen:  

 Beleidskader   

 Wettelijke naleving 

 Onestopshop 



 

 

 Documentatie over naleving van  gegevensbescherming (beslissingen, implementatie en audit) 

 Registratie van de verwerkingsactiviteiten 

 Privacyeffectbeoordeling 

 Risicobeheer met betrekking tot de privacy van leveranciers 

 Training op het gebied van gegevensbescherming  

 Datalekbeheer  

 Rechten van betrokkenen 

 Beleidskader 

Onze organisatie dient te allen tijde te handelen in overeenstemming met dit Beleid, de 

gedragscode en bedrijfsethiek, en alle interne beleidslijnen, procedures en normen met 

betrekking tot privacy, zoals het beleid inzake informatietechnologie voor acceptabel 

gebruik, het beleid inzake de classificatie en verwerking van gegevens, het beleid inzake 

incidentrespons en privacyverklaringen voor personeel, online gebruikers en andere 

personen.  Houd er rekening mee dat deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt of 

vervangen en dat het toepassingsgebied van onderstaande lijst kan worden uitgebreid tot 

aanvullende beleidsregels. 

 Wettelijke naleving 

De Juridische afdeling zal te allen tijde processen in stand houden die onze organisatie in 

staat stellen de wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming te begrijpen en 

na te leven, zoals het verstrekken van privacyverklaringen aan betrokkenen en het verkrijgen 

van hun toestemming voor gegevensverwerking waar nodig.  De Juridische afdeling zal 

ervoor zorgen dat privacywetten consistent worden behandeld in de regio waar deze wetten 

van toepassing zijn.  

 Onestopshop 

De Juridische afdeling zal, samen met de directie, op basis van onze 

gegevensverwerkingsactiviteiten bepalen waar onze hoofdvestiging zich zou kunnen 

bevinden om te bepalen welke toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie 

verantwoordelijk is voor grensoverschrijdende verwerking.  Het besluit moet worden 

gedocumenteerd.  De Juridische afdeling zal de hoofdtoezichthouder nauwlettend volgen 

met betrekking tot de verstrekte richtsnoeren en andere output, en inzicht krijgen in de 

handhavingsprioriteiten. 

 Documentatie over naleving van gegevensbescherming (beslissingen, implementatie en 

audit) 

De Juridische afdeling, ondersteund door de betrokken bedrijfsfuncties, zal dossiers 

aanleggen en bijhouden voor de beslissingen en maatregelen die zijn genomen met 

betrekking tot privacyrisicobeheer en naleving van de wetgeving inzake 



 

 

gegevensbescherming.  Dit zal bovendien een effectieve samenwerking met de regelgevende 

instanties mogelijk maken, indien nodig, en het zal onze organisatie in staat stellen om haar 

privacynaleving te allen tijde te documenteren en aan te tonen. 

Wanneer privacygerelateerde beslissingen en maatregelen op regionaal of bedrijfsniveau 

worden genomen, wordt in het relevante beleid en de relevante procedures vastgelegd wie 

eigenaar is van en wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van passende dossiers. 

De Juridische afdeling is ook verantwoordelijk voor het waarborgen van en het toezicht 

houden op de ontwikkeling van aanvullende gegevens die nodig kunnen zijn om de naleving 

van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen (bijvoorbeeld 

toestemmingsformulieren, kennisgevingen aan betrokkenen, register van inbreuken in 

verband met persoonsgegevens).  

 Registratie van de verwerkingsactiviteiten 

De Juridische afdeling verzamelt in een levend document de lijst van alle 

verwerkingsactiviteiten binnen onze organisatie op een bepaald moment; dit document zal 

van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in de bedrijfsactiviteiten weer te geven.  

De IT-afdeling, de HR-afdeling en alle andere bedrijfsfuncties die bij de verwerking van 

persoonsgegevens betrokken zijn, moeten bijdragen aan de registratie van 

verwerkingsactiviteiten (door relevante informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de 

doeleinden van het gebruik van gegevens en gegevensoverdrachten). 

 Privacyeffectbeoordeling 

De Juridische afdeling zal richtlijnen en procedures opstellen voor het uitvoeren van DPIA's 

met betrekking tot nieuwe producten, technologieën en bedrijfsactiviteiten, indien vereist 

door de van toepassing zijnde wetgeving of indien dit gepast lijkt om privacyrisico's te 

beheren.  Voor de DPIA's is de inbreng en betrokkenheid van de relevante bedrijfsfuncties 

vereist. 

 Risicobeheer met betrekking tot de privacy van leveranciers 

Risicomanagement voor het inschakelen van externe leveranciers die namens ons 

persoonsgegevens verwerken ("gegevensverwerkers") is van cruciaal belang om ervoor te 

zorgen dat de naleving van onze gegevensbescherming wordt gewaarborgd.  De Juridische 

afdeling zorgt voor richtlijnen en alle privacyinhoud die nodig is voor risicobeoordeling door 

derden, en houdt deze zo nodig bij om nieuwe privacyrisico's aan te pakken. Risico's die 

verbonden zijn aan een derde partij, moeten worden geëscaleerd naar de Juridische afdeling. 

De Juridische afdeling dient er vooral voor te zorgen dat: 

 elke gegevensverwerker de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt met betrekking tot zijn 

informatiebeveiligingsmaatregelen voordat hij als zakenpartner wordt geselecteerd; 

 er een passende verwerkingsovereenkomst bestaat met elke gegevensverwerker die de 

gegevensverwerker verplichtingen inzake gegevensbescherming oplegt; en 



 

 

 de naleving van de verwerkingsovereenkomst en de toepasselijke wetgeving door de 

gegevensverwerker van tijd tot tijd wordt gecontroleerd. 

 Training op het gebied van gegevensbescherming 

De training op het gebied van gegevensbescherming maakt deel uit van het jaarlijkse 

trainingsplan inzake naleving en is verplicht voor het betrokken personeel bij de 

indiensttreding en daarna op regelmatige basis.  De Juridische afdeling zorgt ervoor dat de 

inhoud van de trainingen actueel en passend blijft voor de bedrijfsactiviteiten van onze 

organisatie en regelmatig wordt vernieuwd. Het percentage personen dat een opleiding heeft 

voltooid, zal worden gecontroleerd en gedocumenteerd (bijv. het trainingslogboek). 

 Datalekbeheer 

Alle bedrijfsfuncties zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de bedrijfsvoering voor 

incidenten met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens, het tijdig en consistent 

vastleggen daarvan en het uitvoeren van passende risicobeperkingsstrategieën. 

Alle medewerkers en bedrijfsfuncties zijn verantwoordelijk voor onmiddellijke escalatie van 

feitelijke of vermoede datalekken volgens ons beleid inzake incidentrespons.  Elke relevante 

kantoor- en/of bedrijfsfunctie is verplicht om deel te nemen aan datalekbeheer in 

overeenstemming met dit beleid. 

De Juridische afdeling zorgt er samen met de IT-afdeling voor dat bekende incidenten en 

risicogevallen op de juiste wijze worden geïdentificeerd, geëvalueerd en verholpen, en 

evalueert trends zodat onderliggende oorzaken kunnen worden aangepakt.  De Juridische 

afdeling behandelt ook kennisgevingen van datalekken aan de bevoegde regelgevende 

instantie of de betrokkenen wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist. 

 Rechten van betrokkenen 

De Juridische afdeling zal richtlijnen verstrekken en assistentie verlenen aan de HR-afdeling 

en elk ander kantoor om elk verzoek van een betrokkene te behandelen (bijv. een verzoek 

van een persoon om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die door ons worden bewaard 

in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

6. Wat werknemers, contractanten, consultants en medewerkers moeten 

doen 

De principes van gegevensbescherming toepassen op de verzameling en het gebruik van 

persoonsgegevens, en het beleid, de procedures en de normen met betrekking tot privacy 

naleven. 

Vooral is de naleving van de volgende beleidslijnen vereist: 

 Beleid inzake aanvaardbaar gebruik en informatietechnologie 

 Beleid inzake vertrouwelijke gegevens 

 Beleid inzake classificatie en behandeling van gegevens 



 

 

 E-mailbeleid 

 Encryptiebeleid 

 Wachtwoordbeleid 

 Beleid inzake toegang op afstand 

 Beleid inzake software van derden 

 Beleid inzake het bewaren van gegevens 

Er wordt ook van u verwacht dat u alle vereiste training in gegevensbescherming voltooit. 

Niet-naleving van de voorwaarden van dit Beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, 

waaronder beëindiging van het dienstverband of de zakelijke relatie, alsmede juridische 

maatregelen. 

7. Melden en vragen 

Personeel van ICU Medical dient alle bekende of vermoede schendingen van dit beleid te 

melden, hetzij persoonlijk aan hun leidinggevende of de compliance officer van ICU 

Medical, via de meldingshotline van ICU Medical op 1-844-330-0007 (meldingen kunnen 

anoniem worden gedaan), via een e-mail aan reports@lighthouse-services.com (de naam 

van ICU Medical moet worden opgenomen in de melding) of middels vertrouwelijke 

melding via internet op https://www.lighthouse-services.com/icumed. 

8. Wijzigingen in het Beleid 

De Juridische afdeling evalueert dit Beleid ten minste eenmaal per jaar en doet aanbevelingen voor 

passende wijzigingen. 

Wij zullen uw aandacht vestigen op eventuele wijzigingen waar van toepassing of vereist. 

9. Uitzonderingen en escalaties 

Alle uitzonderingen op dit Beleid moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Juridische 

afdeling.  Alle uitzonderingen op dit beleid moeten schriftelijk worden goedgekeurd vóór de 

implementatie.  

De Juridische afdeling is verantwoordelijk voor het oplossen van vragen over de juiste interpretatie 

van dit Beleid in het licht van de wettelijke en reglementaire vereisten. De Juridische afdeling is 

verantwoordelijk voor het behandelen van vragen over de interpretatie van dit Beleid. 


