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Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig de AVG 
We nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. In deze informatie over gegevensbescherming 
wordt de verwerking van persoonsgegevens bij nalevingskennisgevingen door Carl Zeiss AG overeenkomstig de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU toegelicht. We zorgen ervoor dat de toepasselijke 
regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd door middel van passende technische en 
organisatorische maatregelen. 

1. Toepassingsgebied 

Deze informatie geldt voor alle personen die bij de afdeling Corporate Compliance van Carl Zeiss AG 
nalevingskennisgevingen melden, van wie persoonsgegevens in nalevingskennisgevingen zijn opgenomen of van 
wie persoonsgegevens door een derde worden verzameld in het kader van de werkzaamheden van Corporate 
Compliance. 

2. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij de behandeling van nalevingskennisgevingen 
is de rechtspersoon van Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Duitsland. 

Als u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Corporate Data Privacy 
Officer via: dataprivacy@zeiss.com of +49 7364 20-0 (trefwoord „data privacy”). 

3. Doel van de verwerking, gegevenscategorieën en rechtsgrond 

Carl Zeiss AG verwerkt de door de klokkenluider verstrekte persoonsgegevens met het oog op het ontvangen en 
verwerken van nalevingskennisgevingen van overtredingen van toepasselijke wetten en interne regels, alsmede 
het onderzoeken en bestraffen daarvan. 

De door de klokkenluider verstrekte gegevens omvatten onder meer gegevenscategorieën zoals 
communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres), personeelsgegevens van ZEISS werknemers en, 
indien van toepassing, namen en andere persoonsgegevens van personen die in de kennisgeving zijn opgenomen. 

De gegevensverwerking tijdens de ontvangst en het onderzoek van nalevingskennisgevingen, alsmede de 
vaststelling van passende maatregelen, is gebaseerd op 6, lid 1, onder f) AVG. Dit is in het bijzonder gebaseerd op 
het legitieme belang van ZEISS als bedrijf voor de vervolging van strafbare feiten, het indienen van civielrechtelijke 
claims, de implementatie of beëindiging van een arbeidsrelatie of het vaststellen van strafbare feiten in de 
arbeidsrelatie, evenals het voorkomen van schendingen van regelgeving overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. 

Gegevensverwerking in de centrale administratie en het doorsturen van groepsoverschrijdende aangelegenheden 
door Corporate Compliance wordt over het algemeen uitgevoerd in overeenstemming met het legitieme belang van 
het bedrijf om een groepsbreed overzicht te krijgen van nalevingskennisgevingen en daarmee bestaande risico's 
in het kader van zijn governancefunctie, evenals voor de handhaving en verdediging van rechten overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

Als er een wettelijke verplichting is om een klokkenluiderssysteem of klachtenmechanisme te bieden, kan de 
rechtsgrond voortvloeien uit artikel 6, lid 1, onder c), AVG. 

Voor zover het klachtenmechanisme de toestemming van de betrokkenen voor de gegevensverwerking vereist, 
wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. De toestemming voor de 
verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken met gevolgen voor de toekomst. 

In overeenstemming met ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG, anonimiseren we 
persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden zodat er geen informatie en identificatiemiddelen met 
betrekking tot specifieke personen in worden opgenomen. 
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4. Bewaarplichten en verwijderingstermijnen 

In principe bewaren we persoonsgegevens alleen zolang als nodig of wettelijk vereist is om de feiten waarop de 
nalevingskennisgeving betrekking heeft, te verduidelijken. De specifieke bewaarplichten en verwijderingstermijnen 
voor persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de behandeling en verduidelijking van 
nalevingskennisgevingen, zijn afhankelijk van het onderzoeksresultaat van de specifieke feiten, evenals het type 
schending en de juridische gevolgen. 

5. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens 

Voor de behandeling van nalevingskennisgevingen in overeenstemming met de intern vastgestelde procedure en, 
indien van toepassing, overeenkomstig wettelijk voorgeschreven procedures, kan het nodig zijn om andere interne 
functies te betrekken bij het verduidelijken van de feiten en het bepalen van maatregelen. Alleen voor zover dit 
absoluut noodzakelijk is voor de verwerking van de nalevingskennisgeving of vereist is voor de naleving van 
wettelijke verplichtingen, worden persoonsgegevens in dit verband doorgegeven aan de volgende instanties: 

• Management en/of lokale Compliance Officer van het betreffende ZEISS bedrijf. 
• Intern verantwoordelijke afdeling of deskundige in geval van (specialistische) specifieke informatie (zoals 

Corporate Data Privacy, Corporate Security, Legal Department, Purchasing Department, Human Rights 
Officer, Internal Audit). 

• Verantwoordelijke afdeling Human Resources en managers van de betrokken medewerkers. 
• Indien nodig, externe advocatenkantoren en andere partners om te helpen bij het verduidelijken van 

aanwijzingen voor naleving. 
• Andere verantwoordelijke partijen, zoals opsporingsinstanties van de overheid zoals openbare 

aanklagers. 

Als u, als klokkenluider, uw identiteit hebt verstrekt als onderdeel van de nalevingskennisgeving, zijn we in het 
algemeen onder de AVG verplicht om beschuldigden niet later dan een maand na ontvangst van uw kennisgeving 
te informeren over uw identiteit als bron van persoonsgegevens (artikel 14, lid 3, onder a), AVG). Als er een 
aanzienlijk risico bestaat dat een dergelijke kennisgeving het effectieve onderzoek naar de beschuldiging in gevaar 
zou brengen of anderszins belangen die privacywaardig zijn (bijv. privacy van de klokkenluider), kan de 
kennisgeving worden uitgesteld zolang dit risico bestaat (artikel 14, lid 5, onder b) AVG). 

Persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan een ontvanger (bijv. een ZEISS bedrijf of autoriteit) in een 
derde land (gevestigd buiten de EU of EER) als dit nodig is voor de verwerking van de nalevingskennisgeving. De 
relevante vereisten van de artikel 44 en volgende AVG worden dienovereenkomstig in aanmerking genomen. 

6. Klokkenluiderssysteem „ZEISS Integrity Line” 

De „ZEISS Integrity Line” stelt klokkenluiders in staat om nalevingskennisgevingen ook anoniem te doen en via een 
versleutelde verbinding te communiceren. 

Carl Zeiss AG heeft EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Munich, Duitsland („EQS”) opdracht gegeven tot de 
technische levering van het platform „ZEISS Integrity Line”. De dienstverlener is zorgvuldig geselecteerd. De 
aanbieder is verantwoordelijk voor regelmatige bewaking van de zorgvuldige behandeling en beveiliging van 
gegevens. Voor de technische implementatie dragen we persoonsgegevens over aan EQS. Hiervoor hebben we 
een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten met EQS. De verwerking door EQS vindt uitsluitend plaats 
in ISO 27001 gecertificeerde hoogbeveiligde datacenters in Duitsland en Zwitserland. 

Bij het gebruik van het platform voor het doen van nalevingskennisgevingen en bij communicatie via het platform, 
worden de persoonsgegevens die door de klokkenluider in de kennisgeving worden verstrekt, verwerkt in een 
speciaal beveiligde database door EQS en gecodeerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek. Het IP-adres 
en de huidige locatie worden op geen enkel moment opgeslagen. 

Alleen ZEISS Corporate Compliance, dat wil zeggen Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance en 
Corporate Compliance Officer, evenals speciaal geautoriseerde beheerders van EQS mogen de gegevens op de 
„ZEISS Integrity Line” bekijken. 

7. Rechten van de betrokkene 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen de volgende rechten: 

• informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens (overeenkomstig artikel 15 van de AVG); 
• rectificatie van onjuiste gegevens (overeenkomstig artikel 16 van de AVG); 
• wissing van persoonsgegevens (in overeenstemming met artikel 17 van de AVG); 
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• veperking van de verwerking van persoonsgegevens (overeenkomstig artikel 18 EU-DSGVO); 
• overdraagbaarheid van gegevens met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt 

(overeenkomstig artikel 20 van de AVG). 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door informele kennisgeving aan Corporate Compliance (e-mailadres: 
compliance@zeiss.com) of aan de Corporate Data Privacy Officer (e-mailadres: dataprivacy@zeiss.com). Klachten 
op basis van een inbreuk op de AVG vanuit het perspectief van de betrokkene kunnen worden gericht aan de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (overeenkomstig artikel 77 van de AVG). 


