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KOCH SUPPLY & TRADING PRIVACYBELEID 
©Copyright 2009-2014, Koch Supply & Trading, LP 

Alle rechten voorbehouden 

 

Koch Supply & Trading ('KS&T') en zijn filialen respecteren het feit dat mensen zich zorgen maken over de 

privacy van hun gegevens.  Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (zoals naam, e-mail 

en adres, telefoonnummer en financiële gegevens) die KS&T, zowel online als offline, over u verzamelt.  

Dit privacybeleid beschrijft tevens hoe wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken en met wie wij deze 

kunnen delen, en de maatregelen die wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de praktijken aangaande persoonsgegevens die KS&T en zijn 

filialen.  Werknemers van KS&T kunnen de privacyverklaring voor werknemers raadplegen op het 

bedrijfsnetwerk KSTNET of door contact op te nemen met hun afdeling Naleving & Ethiek (Compliance 

& Ethics). Niet-werknemers, zoals contractanten die toegang hebben tot door KS&T beschikbaar gestelde 

informatietechnologie en communicatiemiddelen, kunnen tevens de privacyverklaring voor werknemers 

raadplegen (of kunnen toegang hiertoe aanvragen) om kennis te nemen van de praktijken aangaande 

persoonsgegevens die het bedrijf handhaaft en die op hen van toepassing kunnen zijn, aangezien zij 

gebruik maken van de IT van het bedrijf.   

 

Klik op een van de onderstaande links om naar het betreffende onderdeel te gaan: 

 

 Gegevens die wij verzamelen en hoe wij ze gebruiken  

 Persoonsgegevens die wij over u verzamelen  

 Business alerts, nieuwsbrieven en andere informatievoorzieningen  

 Studiebeurzen, subsidies en beloningen 

 Incidenten en beschuldigingen 

 Loopbanen  

 Websites voor zakelijke doeleinden 

 Feedback  

 Contact 

 Verkopers en contractanten 

 Overig gebruik van gegevens   

 Beveiliging van informatietechnologie 

 Gegevens die wij verzamelen via geautomatiseerde systemen  

 Cookies  

 Webbeacons 

 IP-adressen  

 Gegevens die wij delen  
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 Gebruikergegenereerde inhoud 

 Links naar andere sites  

 Hoe wij uw gegevens beschermen 

 Internationale overdracht van uw persoonsgegevens 

 Toegang en correcties  

 Kinderen 

 Inwoners van Californië 

 Updates van ons privacybeleid 

 Hoe u contact met ons kunt opnemen  

Gegevens die wij verzamelen en hoe wij ze gebruiken 

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen      

Wij kunnen via onze websites of op andere wijze (zoals per e-mail, fax, post of telefoon) persoonsgegevens 

over individuen verzamelen. De voornaamste manieren waarop u gegevens aan ons verstrekt en het soort 

gegevens dat u verstrekt, evenals de manier waarop wij de gegevens kunnen gebruiken, worden hieronder 

beschreven. 

Business alerts, nieuwsbrieven en andere informatievoorzieningen – U kunt persoonsgegevens 

verstrekken als u zich inschrijft om business alerts, nieuwsbrieven en andere informatie (waaronder 

e-mails) over ons bedrijf te ontvangen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om de door u 

aangevraagde communicaties en informatie te versturen en om met u te communiceren over onze 

producten en diensten. 

Studiebeurzen, subsidies en beloningen – Wanneer u een door Koch Industries verleende 

studiebeurs, subsidie of beloning aanvraagt, kunt u persoonsgegevens verstrekken. Wij 

gebruiken de door u in de selectieprocedure verstrekte gegevens om met u te communiceren en 

om een lijst met de ontvangers te publiceren. 

Incidenten en beschuldigingen – Wanneer u informatie over een incident of beschuldiging indient, 

kunnen gedetailleerde persoonsgegevens verzameld worden. Wij gebruiken deze details tijdens ons 

onderzoek en om aan eventuele juridische of bedrijfsverplichtingen te voldoen. Wij kunnen uw 

gegevens aan derden overdragen en openbaar maken als wij dit gedurende het onderzoek verplicht 

zijn of om aan eventuele juridische of bedrijfsverplichtingen met betrekking tot de informatie te 

voldoen.  

Loopbaan – Individuen uit de gehele wereld solliciteren op vacatures bij KS&T via de Koch 

Careers website en andere vergelijkbare websites of via jobsites van derden. De gegevens die 

tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld, worden door een externe serviceleverancier 

verzameld en kunnen worden opgeslagen op een locatie buiten de Verenigde Staten, waar zij 

toegankelijk zijn voor ons globale wervingsteam. De door sollicitanten verstrekte gegevens worden 

gebruikt om hun kwalificaties voor de vacature te beoordelen en om contact met hen op te nemen 

betreffende mogelijke tewerkstelling. Sollicitanten kunnen tevens kiezen of zij bepaalde gegevens, 

zoals geslacht of etnische afkomst, willen verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is 
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optioneel en niet verplicht om naar een baan bij KS&T te solliciteren. Deze gegevens worden bij 

de beoordeling van de kwalificaties van de sollicitant niet in aanmerking genomen.  

Websites voor zakelijke doeleinden  – U kunt op onze websites met uw persoonsgegevens registreren 

om toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot uw zakelijke relatie met KS&T. Wij gebruiken 

deze gegevens om u toegang te verschaffen tot informatie over uw zakelijke relatie met ons en om uw 

gebruik van de websites te vereenvoudigen. Sommige browsers hebben een "Do Not Track" ("DNT") 

signaal, waarbij u uw voorkeur kunt aangeven, met betrekking tot tracking en cross-site tracking. 

Hoewel we momenteel geen technologie die DNT signalen herkent inzetten, zullen wij uw persoonlijke 

gegevens alleen verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. We engageren derden, zoals 

marketing of analytische partners, die over de tijd  en van verschillende websites informatie over uw 

online activiteiten kunnen verzamelen wanneer u onze sites gebruikt.  U kunt een verzoek indienen dat 

wij uw gegevens voor deze doeleinden niet delen met derden. 

Feedback – U kunt eventueel feedback op onze websites achterlaten. Indien u ervoor kiest 

feedback te geven, kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Wij kunnen u tevens vragen 

wat uw ervaring met onze websites was. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken 

om onze websites te verbeteren, de kwaliteit van onze producten te beoordelen of om met u te 

communiceren over producten en diensten. 

Contact – U kunt met vragen, verzoeken of opmerkingen contact met ons opnemen  via de 

Contact-link op onze websites of op een andere beschikbare wijze. Als u dit doet, kunnen wij u om 

persoonsgegevens vragen. Wij gebruiken deze gegevens om op uw vragen, verzoeken of 

opmerkingen te reageren. 

Verkopers en contractanten – Als u een verkoper of contractant bent, kunnen wij u vragen 

persoonsgegevens te verstrekken voor het aanmaken en beheren van uw account, verwerken 

van betalingen en om aan interne en wettelijke verplichtingen te voldoen (dit kan, indien van 

toepassing, medische tests en verplicht toezicht met zich meebrengen).   

Overig gebruik van gegevens – Wij kunnen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor 

interne zakelijke doeleinden gebruiken. Deze doeleinden omvatten beheer van onze websites, 

gegevensanalyse en naleving van onze wettelijke verplichtingen, standaarden, beleid en 

procedures. 

Beveiliging van informatietechnologie – Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen bij het 

waarnemen van en beschermen tegen een bedreiging van de veiligheid. Wij gebruiken diverse IT-

middelen om bedreigingen van de veiligheid te bespeuren en uw gegevens hiertegen te 

beschermen (bijv. aanvallen, virussen, malware, spam, phishing, kwaadaardige webinhoud), om 

zakelijke continuïteit van onze informatiesystemen en activa te bevorderen, en om optimale 

prestaties van onze IT-systemen te handhaven. 

Gegevens die wij verzamelen via geautomatiseerde systemen 

Wij verzamelen bepaalde gegevens via geautomatiseerde systemen wanneer u onze websites bezoekt. 

Door deze gegevens te verzamelen, leren wij hoe we het best onze websites op de behoeften van onze 

bezoekers kunnen afstemmen. Wij verzamelen deze gegevens op diverse manieren, waaronder 'cookies', 

'webbeacons' en 'IP-adressen'. Het gebruik hiervan wordt hieronder uitgelegd.  

Cookies – Zoals veel andere bedrijven gebruiken wij 'cookies' op onze websites. Cookies zijn stukjes tekst 

http://www.kochind.com/Newsroom/contact_us.aspx
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die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een bepaalde website bezoekt. Wij 

gebruiken de gegevens die door middel van deze cookies worden verzameld bij het compileren van 

rapporten en het verbeteren van onze websites. Een cookie laat ons bijvoorbeeld weten of u de website al 

eerder hebt bezocht, hoeveel mensen de website bezoeken, welke website bezoekers hiervoor hebben 

bezocht en de pagina's die zij hebben bekeken. Cookies vertellen ons tevens in welke websitefuncties u het 

meest geïnteresseerd bent.  Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan 

terwijl u een specifieke website bezoekt. 

 

De meeste browsers leggen u uit hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een bericht kunt 

ontvangen wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt verwijderen.  Wij 

wijzen u er echter op dat u zonder cookies niet optimaal gebruik kunt maken van alle functies van 

onze website. 

 

Webbeacons  – Bepaalde pagina's op onze websites bevatten 'webbeacons' (ook wel 'internet tags', 'pixel 

tags' en 'clear GIF's' genoemd). Met deze webbeacons kunnen wij informatie verkrijgen, zoals het IP-adres 

van de computer die de pagina waarop de beacon verschijnt, heeft gedownload, de URL van de pagina 

waarop de beacon verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met de beacon is bekeken, het soort browser dat 

werd gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in de door derden geplaatste cookies. 

 

IP-adressen  – Een IP-adres is een uniek identificatienummer dat bepaalde elektronische apparaten 

gebruiken om elkaar op Internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Wanneer u onze websites 

bezoekt, kunnen wij uw IP-adres zien en het IP-adres van het apparaat waarmee u op Internet aangesloten 

bent, opslaan. Wij gebruiken deze gegevens om de algemene fysieke locatie van uw apparaat te bepalen en 

om te weten te komen uit welke regio's van de wereld de bezoekers van onze website afkomstig zijn. Wij 

kunnen deze gegevens tevens gebruiken om onze websites te verbeteren. 

 

Gegevens die wij delen  

Wij verkopen geen persoonsgegevens en maken deze op geen enkele andere wijze openbaar behalve 

zoals hier beschreven.  Wij kunnen de door u verstrekte gegevens met onze filialen delen.  Wij kunnen 

tevens de gegevens met serviceverleners delen die namens ons diensten verlenen.  Wij hebben deze 

serviceverleners toestemming gegeven de gegevens alleen te gebruiken of openbaar te maken indien 

noodzakelijk om namens ons de dienst te verlenen of om aan wettelijke vereisten te voldoen.  

Bovendien kunnen wij gegevens over u openbaar maken: (1) indien wij dat bij wet of strafrechtelijk 

procedure verplicht zijn; (2) aan rechtshandhavende instanties of andere overheidsfunctionarissen; (3) 

wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of juist is ter voorkoming van 

lichamelijk letsel of financieel verlies of in connectie met een onderzoek naar vermeende of feitelijke 

illegale activiteiten; of (4) om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of 

toe te passen, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van KS&T, onze klanten of anderen te 

beschermen. 

Wij behouden ons het recht voor gegevens die wij over u bezitten, over te dragen in het geval dat wij 

alle of een gedeelte van onze zakelijke activiteiten of activa verkopen of overdragen.  In geval dat een 

dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen wij redelijkerwijs proberen de verkrijger van de 

door u verstrekte gegevens aan te zetten de gegevens te gebruiken op een manier die overeenkomt met 

dit privacybeleid. 

Gebruikergegenereerde inhoud 

Sommige van onze diensten en sociale netwerkfuncties stellen u in staat uw eigen inhoud met het 
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publiek te delen.  De gegevens die u op deze manier deelt, worden publieke informatie en vallen niet 

onder dit privacybeleid. Bepaalde websiteadressen kunnen gebruikers in staat stellen persoonsgegevens 

aan KS&T te versturen.  Dergelijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het 

privacybeleid van de website. Posts, brieven en andere opgestuurde informatie worden eigendom van 

KS&T en kunnen gedeeltelijke of in zijn geheel worden gedupliceerd, inclusief uw naam, ongeacht de 

reden en de manier waarop. 

Links naar andere sites  

Onze websites en informatievoorzieningen kunnen links bevatten naar andere websites, waaronder links naar 

sociale netwerken of partners die onze logo's gebruiken als onderdeel van een co-brandingsovereenkomst.  

Voor zover gelinkte services niet door KS&T geleverd worden of niet onder een privacybeleid vallen, 

hebben wij hier geen zeggenschap over en onderschrijven of bevelen wij deze services niet aan, noch zijn wij 

verantwoordelijk voor deze services, of hun privacybeleid of -praktijken.  Voor zover de gelinkte websites 

geen deel uitmaken van KS&T zijn wij niet verantwoordelijk voor hun inhoud, gebruik van de sites of hun 

privacypraktijken. 

Hoe wij uw gegevens beschermen  

Al naargelang de privacygevoeligheid van de gegevens, gebruiken wij redelijke administratieve, technische 

en/of fysieke beveiligingsmethoden en treffen welgekozen veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens 

te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of 

vernietiging van de door u verstrekte gegevens. Niettemin is elektronische overdracht of opslag van gegevens 

nooit helemaal veilig.  Hoewel wij ons best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de 

veiligheid van gegevens die u aan ons verstuurd of die wij verwerven niet waarborgen of garanderen.  

Gebruik van onze diensten is dienovereenkomstig op eigen risico. 

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens 

Wij werken in de Verenigde Staten en in andere landen en kunnen uw persoonsgegevens naar de Verenigde 

Staten of andere landen overdragen om daar op te slaan of te verwerken.  Door onze websites te gebruiken of 

persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, verwerken, beheren en overdragen van 

dergelijke gegevens in en naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving niet zo 

uitgebreid is als in het land waar u woont. 

Toegang en correcties 

Conform wettelijke vereisten zullen wij u redelijke toegang  verschaffen tot de door u verstrekte 

persoonsgegevens en u de mogelijkheid bieden de gegevens in te zien en te corrigeren.  Het is ons wettelijk 

toegestaan om kosten in rekening te brengen voor het verschaffen van toegang of corrigeren van uw 

persoonsgegevens. Voor optimale bescherming van uw privacy en beveiliging zullen wij redelijke maatregelen 

treffen uw identiteit te verifiëren, zoals het vereisen van een wachtwoord en een gebruikers-id voor websites of 

u vragen de door u verstrekte gegevens te bevestigen voordat u toegang tot uw gegevens krijgt. Raadpleeg het 

gedeelte 'Hoe u contact met ons kunt opnemen' in dit privacybeleid om uw voorkeuren of de gegevens die wij 

van u bezitten te verwijderen of bij te werken. 

Kinderen 

Onze diensten zijn over het algemeen niet gericht op kinderen jonger dan 13. Wij zullen niet bewust 
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persoonsgegevens verzamelen over kinderen jonger dan 13 zonder toestemming van een ouder of voogd. 

Als het u opvalt dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 zonder 

toestemming van een ouder of voogd, vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat wij de nodige actie 

kunnen ondernemen. 

Inwoners van Californië 

Als uw in Californië woont, kunt u ons verzoeken uw gegevens niet met onze filialen te delen voor hun 

marketingdoeleinden, als de filialen aparte juridische entiteiten zijn. U kunt uw voorkeuren aan ons doorgeven 

zoals beschreven in het gedeelte 'Hoe u contact met ons kunt opnemen' in dit privacybeleid. 

Updates van ons privacybeleid  

Wij raden u aan dit privacybeleid periodiek te herzien, aangezien wij wijzigingen kunnen aanbrengen zonder u 

hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen. Eventuele wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht 

tenzij anders aangegeven. Wij zullen een mededeling op deze site posten om u van alle belangrijke wijzigingen 

in ons privacybeleid op de hoogte te stellen met de datum van laatste wijziging boven aan het privacybeleid. 

Hoe u contact met ons kunt opnemen 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of als u de gegevens die wij over u 

hebben of uw voorkeuren wilt verwijderen of bijwerken, stuur ons dan een email 

kstcompliance@kochind.com of schrijf naar: 

Koch Supply & Trading 

Compliance & Ethics Department 

P.O. Box 2302 

Wichita, KS 67201-2302, USA 

 


