Corning Incorporated Kennisgeving Gegevensbescherming
Internet
Corning Incorporated (“Corning,” “wij,” “we,” “ons”) streeft ernaar uw online
gegevensbescherming veilig te stellen. Hieronder wordt toegelicht hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt tijdens uw gebruik van Corning's websites.
Alle persoonsgegevens die u verstuurt worden door Corning Incorporated verzameld en
kunnen worden gedeeld met een of meer lokale Corning-entiteiten in het land waar u
woonachtig bent (in overeenstemming met wat u heeft ingevuld op het
gegevensformulier). Zowel Corning Incorporated als de betreffende lokale Corningentiteit(en), hierna gezamenlijk "Corning" genoemd), handelen als gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken voor de tijdens uw gebruik van Corning's websites
verzamelde persoonsgegevens. Klik op de volgende link om de namen en
contactgegevens van alle betreffende Corning-entiteiten te bekijken.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning heeft een reeks Bindende Bedrijfsregels (“BCRs”) vastgesteld om veilig te
stellen dat persoonsgegevens worden beschermd tijdens hun overdracht binnen de
Corning groep. De invoering van BCR's voorziet in een adequaat beschermingsniveau
voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de Corning-entiteiten in de Europese
Economische Ruimte (EER) naar de andere Corning-entiteiten die in niet EER-landen in
de wereld zijn gevestigd, daar zij zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").1 De goedkeuring van
Corning's BCR's werd geleid door de Franse toezichthoudende autoriteit, de CNIL, met
secundaire input van de Duitse deelstaat Hessen en de toezichthoudende autoriteiten in
Polen.
Van tijd tot tijd brengen wij wijzigingen aan in deze kennisgeving om veranderingen in
onze activiteiten kenbaar te maken of u beter te bedienen. Corning zal redelijke
inspanningen verrichten om dergelijke veranderingen in deze kennisgeving te
publiceren, waaronder de publicatie op deze website. U dient deze kennisgeving
regelmatig te bekijken om geïnformeerd te blijven over eventuele veranderingen. Neem
kennis van de datum van deze kennisgeving hieronder, zodat u weet wanneer deze
voor het laatst is bijgewerkt.
Corning beschermt uw gegevensbescherming op Corning.com en gerelateerde
websites volgens de volgende basisprincipes:

1

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens, (algemene verordening gegevensbescherming) en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG;
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i.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

U wordt op de hoogte gesteld als Corning via deze website informatie over u of uw
online voorkeuren en verwachtingen verzamelt en u zult worden geïnformeerd over hoe
deze informatie zal worden gebruikt.
Onze webservers verzamelen geen e-mailadressen tenzij u deze aan ons verstrekt. Wij
verzamelen echter wel gegeneraliseerde informatie, zoals het IP-adres en de
domeinnaam waarvan de verbinding afkomstig is. Deze informatie wordt in de
verzameling gebruikt voor het meten van bekeken pagina's, de op de website
doorgebrachte hoeveelheid tijd, het aantal bezoeken en dergelijke informatie. Wij
gebruiken deze informatie in naleving van onze legitieme doelstelling de inhoud van
deze website te verbeteren.
Daarnaast gebruiken wij op grond van ons legitieme belang om deze website te
verbeteren verschillende typen "cookies" om een register van uw bezoek bij te houden.
Voor meer informatie over de typen cookies die Corning gebruikt, hoe ze worden
gebruikt en uw mogelijkheden het gebruik ervan te beperken, raadpleeg Corning's
cookiebeleid door hier te klikken.
Behalve door essentiële cookies verzamelde informatie (zoals beschreven in
Corning’s Cookiebeleid), kunt u kiezen of u dergelijke informatie wel of niet wilt
verstrekken. Sommige door cookies verzamelde informatie kan bijvoorbeeld ook
worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het volgen en rapporteren van
websiteverkeer. Als u ervoor kiest bepaalde informatie niet te verstrekken, houd er dan
rekening mee dat u eventueel niet verder kunt gaan met de door u binnen Corning
gekozen bedrijfsactiviteit.
Als u ons informatie verstrekt zoals namen, adressen, telefoonnummers, emailadressen enz., zullen we deze uitsluitend gebruiken om uw aanvragen te
beantwoorden (bijv. verstrekt via het contactformulier van de website) en online
gebruikersaccounts te beheren op grond van ons legitieme belang in het onderhouden
en verbeteren van onze relatie met u of voor specifieke marketingactiviteiten,
evenementen of diensten van Corning, indien vereist met uw toestemming
Corning houdt zich het recht voor om door bezoekers verzonden elektronische
berichten te weren op grond van zijn legitieme belang om junk-e-mails op te sporen en
te onderbreken. Met dit doel gebruikt Corning eveneens specifieke technologieën voor
het doorsturen van e-mail en het registreren van e-mailtransacties. De registratie van emailtransacties omvat: datum en tijdstip van de boodschap; naam en IP-adres van het
apparaat dat werd gebruikt om de e-mail te versturen; het e-mailadres van de opsteller
van de boodschap en het Corning-adres van de ontvanger
ii.

Openbaarmaking

Alle over u verzamelde informatie zal veilig worden bewaard en niet met derden worden
gedeeld, met uitzondering van aan Corning gelieerde bedrijven of dienstverleners voor
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de uitvoering van Corning's eigen marketingactiviteiten of ondersteuning van de
website, tenzij u vooraf toestemming geeft om deze informatie te delen. Corning kan
echter eventueel persoonsgegevens openbaar maken als dit noodzakelijk wordt geacht
om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, verzoeken van
overheidswege of rechtshandhavingsentiteiten, of aan een derde aan wie het eigendom
van Corning of een aan Corning gelieerd bedrijf is overgedragen via een acquisitie,
fusie, verkoop van activa enz.
Corning houdt zich het recht voor om de door u verstrekte informatie naar andere
landen over te dragen met de bedoeling om deze informatie te delen met aan Corning
gelieerde bedrijven of dienstverleners. We handhaven redelijke beveiligingsmaatregelen
bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of ongepaste
toegang.
Als de verwerking van de persoonsgegevens de overdracht van gegevens buiten de
Europese Unie betreft, verzekert Corning dat de overdracht geschiedt in
overeenstemming met de AVG. De overdracht van gegevens naar buiten de EU
gevestigde Corning-entiteiten wordt gedekt door de bindende bedrijfsregels van de
groep (BCRs), terwijl overdracht naar externe leveranciers buiten de EU wordt
veiliggesteld
via
gepaste
contractuele
beveiligingsmaatregelen
zoals de
modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, het Privacy Shield- keurmerk
voor overdracht naar de VS, indien van toepassing, of de BCR's voor verwerkers. U
kunt een exemplaar van deze documenten aanvragen en ontvangen door contact op te
nemen met de Corning Privacy Office, zoals aangegeven in de rubriek "Contact met ons
opnemen" hieronder.
iii.

Retentie

Uw door Corning verwerkte persoonsgegevens worden op zo'n manier bewaard dat u
uitsluitend geïdentificeerd kunt worden gedurende de periode noodzakelijk voor de
doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Om de retentieperiode
van uw gegevens te bepalen hanteren we de volgende criteria:
 Als u een account aanmaakt bewaren we uw persoonsgegevens na een periode
van inactiviteit in overeenstemming met de lokale wetgeving en richtlijnen, tenzij
u ons verzoekt ze eerder te verwijderen;
 Als u contact met ons opneemt in het kader van een aanvraag bewaren we uw
persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de verwerking van
uw aanvraag;
 Als u ons toestemming heeft gegeven voor direct marketing bewaren wij de
persoonsgegevens die zijn gebruikt voor direct marketing totdat u zich afmeldt of
ons verzoekt ze te verwijderen of na een periode van inactiviteit (geen actieve
interactie met merken), bepaald in overeenstemming met lokale regelgeving en
richtlijnen. In dat geval zullen we alleen informatie bewaren die nodig is om uw
recht op bezwaar uit te oefenen in overeenstemming met lokale regelgeving en
richtlijnen en als u een klant bent kunnen we uw persoonsgegevens bewaren
maar uitsluitend voor het doeleinde van klantbeheer
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 Als er cookies op uw computer zijn geplaatst, bewaren wij deze gedurende een
in overeenstemming met lokale regelgeving en richtlijnen bepaalde periode.
iv.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Corning verwerkt en kunt
redelijke verzoeken indienen om informatie te corrigeren, wijzigen of wissen, als deze
onjuist is.
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens in onze database te wissen of grondig te
anonimiseren, kunnen wij een dossier van uw verwijderingsverzoek bewaren, alsmede
gegevens over het soort gewiste informatie, als bewijs van onze naleving van deze
Kennisgeving bescherming internet.
U kunt eveneens uw rechten uitoefenen om de overdraagbaarheid van uw
persoonsgegevens te verkrijgen of te verzoeken om de beperking van de verwerking
van uw persoonsgegevens.
Als Corning uw persoonsgegevens verwerkt op grond van zijn legitieme belang kunt u
bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking op legitieme gronden in
relatie tot uw specifieke omstandigheden.
Daarnaast kunt u zich te allen tijde uitschrijven of afmelden van onze direct
marketingcommunicatie. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door op de
"uitschrijven"-link te klikken in marketinggerelateerde e-mails of berichten die wij u
sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.
Corning ondersteunt geen en neemt niet deel aan "spamming"-praktijken (het versturen
van ongevraagde reclame-e-mails). Als u denkt dat u een dergelijke boodschap van
Corning heeft ontvangen, neem dan contact op met privacy@corning.com.
Neem voor het indienen van een van de bovengenoemde verzoeken contact met ons
op via privacy@corning.com of via het onderstaande postadres. Zorg ervoor dat u bij
wijzigingen in uw persoonsgegevens of uw verzoek om uw informatie uit onze database
te wissen uw naam en duidelijke instructies aangeeft en dan zal Corning uw bericht
beantwoorden. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we u tijdig gepaste
uitleg geven.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u
vermoedt dat Corning niet handelt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor
gegevensbescherming. Daarnaast kunt u in de BCR's van Corning (en in het bijzonder
de artikelen 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 en bijlage 2) de beginselen inzake gegevensbescherming
vinden waaraan Corning onderhevig is en dat u als derde partij begunstigde het recht
hebt op handhaving. U hebt inderdaad het recht op schadevergoeding als u schade lijdt
als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens en, waar van toepassing, op
compensatie, zoals kan worden gelast door de bevoegde rechtbank of
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toezichthoudende autoriteit of zoals besloten in overeenstemming met het interne
klachtensysteem van Corning, als hiervan gebruik is gemaakt.
v.

Persoonsgegevens van kinderen

Corning heeft niet de bedoeling informatie te verzamelen van kinderen onder de dertien
(13) jaar zonder de toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind.
Kinderen jonger dan dertien (13) jaar mogen alleen informatie aan Corning verstrekken
met voorafgaande toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. Als uw kind
persoonsgegevens aan Corning heeft verstrekt en u wilt verzoeken om verwijdering van
deze informatie, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven en we
zullen redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt
verwijderd.
Internationale bezoekers van de websites van Corning moeten er rekening mee
houden dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar computers in de VS
of andere locaties in de wereld om aan uw verzoek te voldoen.
vi.

Op uw persoonsgegevens van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen

Corning past alle gepaste technische en organisatorische [maatregelen] toe om een
gepast beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te verzekeren, afgestemd op het
risico van, en, in het bijzonder, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen,
onopzettelijk(e) of ongeoorloofd(e) vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde
openbaarmaking of toegang. Hetzelfde beschermingsniveau wordt contractueel door
Corning opgelegd aan onze dienstverleners.
vii.

Diversen

De websites van Corning kunnen links bevatten die niet onder de Corning
domeinnamen vallen of geen eigendom zijn van Corning. Deze links worden uitsluitend
verstrekt voor uw gemak. We zijn niet verantwoordelijk voor de door niet-Corning
websites
uitgevoerde
inhoud,
beveiliging
of
praktijken
voor
gegevensbescherming. Corning biedt geen ondersteuning, waarborg of garantie voor
op deze andere websites beschreven of aangeboden producten of diensten.
Door u aan Corning verstrekte niet-persoonlijke gegevens zullen niet worden behandeld
als eigendomsrechtelijk of vertrouwelijk en Corning aanvaardt geen verplichting om
deze informatie te beschermen tegen openbaarmaking. Corning kan dergelijke door u
verstrekte informatie gebruiken om aanvragen te beantwoorden of als onderdeel van
zijn marketingactiviteiten. Verder zal de verstrekking van dergelijke informatie aan
Corning niet de aankoop, productie of het gebruik van vergelijkbare producten,
diensten, plannen en ideeën door Corning voor welk doeleinde dan ook beperken en
staat het Corning vrij om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken,
openbaar te maken en aan anderen te distribueren.

viii.

Contact met ons opnemen
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Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen of opmerkingen over deze
privacykennisgeving hebt, neem dan contact met ons op via:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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