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I. Inleiding
Bayer Agriculture bvba, Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen, België zijnde deel van Bayer AG
Group vervangt voormalige Monsanto Europe nv, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België en de
Belgische entiteit deelt informatie met elke Bayer AG Group gecontroleerde entiteit en Monsanto entiteiten,
("Monsanto", "Bayer AG", "we / wij", "onze" van "ons") willen onze transacties met onze leveranciers
vergemakkelijken en samenwerking met u eenvoudiger maken.
In het licht hiervan gebruiken we SAP, het ARIBA-platform, RDC, Salesforce.com en andere IT-tools die
sommige van uw persoonsgegevens voor inkoopdoeleinden verwerken, waaronder de verwerking van
inkooporders, verplichte uitvoering van due diligence, facturen en betalingen.
Als u persoonsgegevens verstrekt van iemand anders dan uzelf, garandeert u dat, voorafgaand aan het
bekendmaken van dergelijke persoonsgegevens; u de toestemming van die persoon heeft verkregen voor onze
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met deze kennisgeving.
Het is uw vrije keuze, of u wel of niet uw persoonsgegevens aan Bayer/Monsanto verstrekt voor de
onderstaande doeleinden door ons selectieproces voor leveranciers voort te zetten. Als u weigert, zal dit zonder
gevolgen voor u zijn; het zal echter ons vermogen beperken om onze transacties met u te faciliteren, waar die
informatie als zodanig vereist is.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de van toepassing zijnde lokale wetgeving inzake
gegevensbescherming. Daarnaast is ons privacybeleid van toepassing, dat u hier kunt verkrijgen.
II. Welke persoonsgegevenswe verzamelen en met welk doel
Bayer/Monsanto de volgende categorieën gegevens kan verzamelen, verwerken en gebruiken:
- Identificatie en contactgegevens zoals: naam, volledig adres, telefoon, fax, mobiele telefoon, website, email, IP-adres, cookies, geboortedatum, geslacht, beroep, geluiden of afbeeldingen;
- Geografische locatie (lengte-/breedtegraad); en
- Belastingcode en bankgegevens, krediet- en financiële gegevens, waaronder eigenaarschap van het bedrijf,
directeuren, financiële overzichten en;
- Bij het opmaken van onze relatie met u hebben we de wettelijke plicht om beoordelingen uit te voeren en de
naleving van de verplichte due diligence in het kader van het wereldwijde anti-corruptiebeleid;
- Voor zover toegestaan door wettelijke gegevens met betrekking tot rechtszaken die zijn voorgelegd aan
rechtbanken en tribunalen, alsook aan administratieve gerechtelijke instanties, of publiekelijk beschikbare
informatie, verzamelen en gebruiken we gegevens met betrekking tot vermoedens, vervolgingen of
veroordelingen in kwesties van misdrijven en administratieve sancties, voor zover nodig voor de doeleinden
van het beheer van onze eigen geschillen en het beoordelen en beheren van risico’s met betrekking tot
wettelijke nalevingsverplichtingen van Bayer/Monsanto met betrekking tot witwasoperaties, fraude, corruptie,
terrorisme, georganiseerde misdaad, rapportage over regelgeving en verdachte activiteiten, embargo’s en
overige wettelijke risico’s en aanverwante verplichtingen
- Voor nadere zakelijke redenen - Bedrijfsaudit, analyse en geconsolideerde rapportage,
Leveranciersrelatiebeheer, accounts en records, inkoop, voorbereiding op en uitvoering van een fusie,
overname, overdracht van een onderneming, overdracht van activa of een ander type zakelijke transactie, met
betrekking tot imago en/of geluidsopname van leveranciers en contactpersonen van leveranciers,
marketing/reclame en kwaliteitsverbetering doeleinden, geschillenbeheer, om te gaan met verzoeken van
overheden of rechtbanken, om juridische kwesties te behandelen, training, advies en begeleidingsdoeleinden,
naleving van de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en de beleidslijnen en de procedures van
Bayer/Monsanto; en/of
- Bayer/Monsanto kan met u contact opnemen met als doel direct marketing (gerelateerd aan onze
contractuele relatie), waaronder u over producten en diensten informeren, speciale aanbiedingen,
uitnodigingen, per post verstuurde Bayer/Monsanto nieuwsbrieven, fax en per e-mail, sms, mms en overige
elektronische middelen.
- Het aan u verzenden van enquêtes per post, fax, per e-mail, sms, mms en andere elektronische middelen en
analyses.
III. Duur van de opslag
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De gegevens die worden verzameld en verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden zullen niet langer
worden bewaard dan nodig is voor het aangegeven doel in overeenstemming met de van toepassing zijnde
wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Bayer/Monsanto uw persoonsgegevens niet langer hoeft te
gebruiken, zullen wij het uit onze systemen verwijderen en registreren en/of stappen ondernemen om het op de
juiste manier te anonimiseren zodat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens
moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Bayer/Monsanto is
onderworpen). We kunnen uw geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek en voor andere doeleinden,
zoals die hierboven zijn beschreven. Persoonsgegevens in contracten, communicatie en zakelijke brieven
kunnen onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaring tot 10 jaar vereist kan zijn.
Alle overige persoonsgegevens worden in principe na beëindiging van de zakelijke relatie en in
overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbeheer verwijderd.
IV. Wettelijke grondslag voor verwerking
Wij moeten een wettelijke grondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen is
deze wettelijke grondslag één van de volgende:
(a)
De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of
om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract
(artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
(b)
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij
onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
(c)
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettige belangen die door ons of door een
derde partij worden nagestreefd (bijv. andere entiteiten binnen de Bayer/Monsanto-groep),
behalve wanneer dergelijke belangen worden overstemd door uw belangen of fundamentele
rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder c
van de AVG). Dergelijke belangen zijn bedoeld om de doeleinden te bereiken zoals hierboven
uiteen zijn gezet in paragraaf II en andere zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsaudit, analyse
en geconsolideerde rapportage, klantenrelatiebeheer, accounts en administratie, inkoop, de
voorbereiding en uitvoering van een fusie, overname, overdracht van een onderneming,
overdracht van activa of enige andere vorm van zakelijke transacties. Als wij
persoonsgegevens verwerken om aan onze rechtmatige belangen tegemoet te komen, nemen
wij grondige veiligheidsmaatregelen om er zeker van te zijn dat uw privacy wordt beschermd
en om er zeker van te zijn dat onze rechtmatige belangen niet worden overschreven door uw
belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Aanvullende informatie over deze
rechtvaardigingsgrond en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen
door met ons contact op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf
VIII.
(d)
U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of
meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG, met betrekking tot gevoelige
gegevens artikel 9, lid 2, onder a van de AVG). Indien u uw toestemming hebt gegeven, hebt u
het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door met ons contact op te
nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf VIII. De intrekking van de
toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van
toestemming van vóór de intrekking.
V. Overdracht naar ontvangers
Binnen de Bayer/Monsanto-groep: onze moedermaatschappij, Bayer/Monsanto Company, in de VS en elk van
haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (elke gelieerde onderneming of dochteronderneming
waaronder ons die wordt aangeduid als ‘Gelieerde onderneming van Bayer/Monsanto’ zie hier) kunnen uw
persoonsgegevens ontvangen voor zover dat nodig is voor de doeleinden van verwerking zoals hierboven
uiteengezet.
Met bepaalde derde partijen: overheidsinstanties, leveranciers, onafhankelijke externe adviseurs (zoals auditeurs
of juridisch adviseurs) en overige derde partijen kunnen ook uw persoonsgegevens ontvangen om te voldoen aan
verzoeken en wettelijke eisen.
Met bepaalde verwervende of overgenomen entiteiten: als Bayer/Monsanto geheel of gedeeltelijk wordt
verkocht of overgedragen of als Bayer/Monsanto een andere entiteit in de Bayer/Monsanto-groep verwerft en
integreert, worden uw persoonsgegevens vóór de transactie overgedragen aan de andere entiteit (bijv. tijdens het
zorgvuldigheidsonderzoek) of na de transactie, behoudens de rechten die worden geboden door de van
toepassing zijnde wetgeving, waaronder rechtsgebieden waar de andere entiteit is gevestigd.
Met gegevensverwerkers: bepaalde externe serviceproviders, zoals IT-ondersteuning, logistieke en
marketingaanbieders, ongeacht of ze gelieerd of niet-gelieerd zijn, zullen uw persoonsgegevens ontvangen om
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dergelijke gegevens te verwerken met de juiste instructies (‘Verwerkers’) voor zover nodig is voor de
verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder om IT en andere administratieve ondersteuning te bieden, te voldoen
aan van toepassing zijnde wetgeving en overige activiteiten. De Verwerkers zijn onderworpen aan contractuele
verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de
persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen te verwerken zoals aangegeven. Onze
externe dienstverleners kunnen optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders, (evenals de door hen
benoemde externe gegevensverwerkers) voor het bereiken van het doel zoals hierboven staat beschreven. Uw
persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan derde partijen die relevante diensten op
contractbasis aan Bayer/Monsanto of de Bayer/Monsanto-groep verlenen voor deze doeleinden of indien vereist
is door van toepassing zijnde wetgeving, belasting of overige doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook bekend
worden gemaakt als onderdeel van een toekomstige voorgestelde zakelijke verkoop of joint ventureovereenkomst of voorstel.
U kunt verwachten dat de ontvangers die u uw persoonsgegevens zullen ontvangen of hier toegang toe hebben,
zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden.
• Voor ontvangers buiten de EER zijn sommige gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS en
anderen bevinden zich in landen met adequaatheidsbesluiten op grond van artikel 45 van de AVG. Die
ontvangers zijn gevestigd in de VS (indien gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS) en
toereikende landen van ontvangers [hier], en in beide gevallen wordt de overdracht daardoor erkend als
voldoende niveau van gegevensbescherming volgens het perspectief van een Europese wet inzake
gegevensbescherming.
•
Overige ontvangers bevinden zich in landen die geen adequate bescherming bieden volgens het
perspectief van een Europese wet inzake gegevensbescherming (in het bijzonder, de VS (indien niet
gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS) link hier). We zullen alle nodige maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit de EER adequaat worden beschermd zoals vereist
door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.
Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden,
baseren wij de overdracht op passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsregels (artikel 46, lid 2
onder b, artikel 47 van de AVG), standaard clausules inzake gegevensbescherming die zijn
aangenomen door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (artikel 46, lid 2
onder c of d van de AVG), goedgekeurde gedragscodes tezamen met bindende en afdwingbare
verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2 onder e van de AVG) of goedgekeurde
certificeringsmechanismen tezamen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger
(artikel 46, lid 2 onder f van de AVG). U kunt verzoeken om een kopie van dergelijke passende
waarborgen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet in paragraaf VIII.
VI. Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen geen geautomatiseerd besluit, waaronder profilering, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 lid 1 en
4 van de AVG, en als we dat wel willen doen, zullen we u in die gevallen tenminste nuttige informatie over de
betrokken logica opgeven, evenals als de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de
betrokkene.
VII. Uw rechten
Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten
activiteiten voor verwerking, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een
dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking
van de toestemming. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen met gebruik van de
gegevens zoals uiteengezet in paragraaf VIII.
Aanvullende rechten inzake gegevensbescherming: overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving
inzake gegevensbescherming hebt u het recht om: (i) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) te
verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) te verzoeken om verwijdering van uw
persoonsgegevens; (iv) te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) te
verzoeken om gegevensportabiliteit; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de AVG van toepassing is.
Houd er rekening mee dat deze rechten mogelijk beperkt zijn volgens de van toepassing zijnde (lokale)
wetgeving inzake gegevensbescherming.
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Recht om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken: zoals bepaald door de van toepassing
zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons een bevestiging te
verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, om te
verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat onder meer de
doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers of
categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is
echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.
U hebt ook het recht om gratis een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Voor volgende exemplaren die door u worden aangevraagd, kunnen we een redelijke vergoeding in
rekening brengen op basis van administratieve kosten.
•
Recht om te verzoeken om rectificatie: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake
gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u
te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige
persoonsgegevens ingevuld te hebben, waaronder door middel van het leveren van een aanvullende
verklaring.
•
Recht om verwijdering te verzoeken (recht om te worden vergeten): zoals bepaald door de van
toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons het wissen van
uw persoonsgegevens te verkrijgen en wij kunnen worden verplicht om dergelijke persoonsgegevens te
wissen.
•
Recht om te verzoeken om beperking van de verwerking: zoals bepaald door de van toepassing
zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om bij ons te verkrijgen en we kunnen
worden verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de
respectievelijke persoonsgegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons
worden verwerkt.
•
Recht om gegevensportabiliteit te verzoeken : zoals bepaald door de van toepassing zijnde
wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de persoonsgegevens, die u ons heeft
geleverd, over u van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar
formaat en hebt u het recht om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere entiteit zonder
beletsel van ons, waar de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en gebaseerd is
op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder a van de AVG of artikel 9, lid 2 onder a van de
AVG of op basis van een contract op grond van artikel 6, lid 1 onder b van de AVG.
•
Recht om bezwaar te maken: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om op grond van uw
specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door ons op basis van artikel 6, lid 1 onder f van de AVG en we zijn verplicht om uw
persoonsgegevens niet langer te verwerken. Als u het recht hebt om bezwaar te maken en als u dit recht
uitoefent, zullen uw persoonsgegevens door ons niet langer voor dergelijke doeleinden worden
verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door met ons contact op te nemen met behulp van de gegevens
zoals uiteengezet in paragraaf VII.
Neem met ons contact op om uw rechten uit te oefenen zoals hieronder vermeld in paragraaf VIII.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming in de betreffende lidstaat hier (bijv. de plaats waar u woont, werkt of van een beweerde
inbreuk op de AVG).
•

VIII. Contactgegevens van Bayer/Monsanto alsook van de functionaris voor gegevensbescherming
Bayer Agriculture bvba, Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen, België zijnde deel van Bayer AG
Group vervangt voormalige Monsanto Europe nv
emea.datasubjectsrights@monsanto.com is de beheerder die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die
we verzamelen en verwerken.
U kunt contact opnemen met onze EMEA-functionaris op: dan.manolescu@monsanto.com
Eén exemplaar van dit document is voor uw administratie.
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