
 

 

 

Privacy verklaring voor Leveranciers 
 

 

Deze verklaring geeft u informatie over de manier waarop de Mondi Groep, in het bijzonder 

de entiteit van de Mondi Groep waarmee u in contact staat ("we"), uw persoonsgegevens zal 

verwerken. 

 

1. Doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken 

 

We zullen uw persoonsgegevens (zoals beschreven in punt 2 hieronder) verwerken voor de 

volgende doeleinden: 

 

a) samenwerking in de toeleveringsketen; 

b) strategische sourcing; 

c) inkoop; 

d) beheer van de contractcyclus; 

e) uitgavenanalyse; 

f) beheer van leveranciers; 

g) beheer van de financiële toeleveringsketen; 

h) beheer van facturen; 

i) dynamische prijsstelling; 

j) betalingen; en 

k) het opsporen van leveranciers. 

 

 

We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u, van onze distributeurs, of van uw 

werkgever. 

 

De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig. Als u uw persoonsgegevens echter niet 

verstrekt, is het mogelijk dat we geen relevante bedrijfsprocessen, waaronder verkoop- en 

distributieprocessen, kunnen uitvoeren. 

 

 

2. Categorieën van verwerkte gegevens en rechtsgrond voor de verwerking 

 

We verwerken uw persoonsgegevens ofwel (i) op basis van ons prevalerend 

gerechtvaardigd belang (overeenkomstig artikel 6, lid 1, f), AVG), dat gelegen is in de 

verwezenlijking van de in punt 1 hierboven uiteengezette doeleinden, of (ii) op basis van de 

noodzaak voor de uitvoering van een contractuele verplichting of om op uw verzoek stappen 

te ondernemen alvorens een contract te sluiten (artikel 6, lid 1, b), AVG), of (iii) op basis van 

de noodzaak om de wettelijke verplichtingen na te komen waaraan we onderworpen zijn 

(artikel 6, lid 1, c), AVG). 

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 
a) Basisgegevens 

 Naam 

 Academische titel 

 Aanhef/geslacht 



 

 

 

 Bedrijfsnaam 

 Adres 
 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Andere contactgegevens van de leverancier 

 Bedrijfsevaluatieverslag 
 Naam van de contactpersoon van de leverancier 

 Functie en rol binnen een projectteam 

 Afdeling 

 Taal 
 Werkgerelateerde contactgegevens  

 Partner rollen van de leveranciers die nodig zijn voor facturatie en bestelling 

 Door de overheid toegekend identificatienummer 

 Informatie over het gebruik van enige online diensten die door een bedrijf van de  
Mondi Groep worden aangeboden, inclusief IP-adres, authenticatiegegevens 
(bijv. gebruikersnaam en wachtwoord), bezochte URL's, tijdstip en datum van het 
gebruik van een online dienst of een specifieke functie daarvan, naam en versie 
van de gebruikte cliëntsoftware, locatiegegevens en de bezochte webpagina 
(URL) alvorens toegang te krijgen tot de online dienst 

 
b) Boekhoudkundige en betalingsinformatie 

 BTW-nummer 
 Belastingscode 

 Landensleutel 

 Banksleutel 

 Bankrekening 
 Naam van de rekeninghouder 

 Rekeningsleutel 

 Banktype 

 Referentiegegevens 
 SWIFT-code 

 IBAN 

 Naam en adres van de bank 
 Bijvoeging van bevestigingsdocumenten 

 Betalingsvoorwaarden 

 Boekhoudkundige correspondentie 

 
c) Indeling van de leverancier 

 Verkopersportfolio 

 Productcategorieën 
 Belangrijkste productcategorie 

 Bijkomende productcategorieën 

 Categorie van de verkoper 
 

d) Kwalificatie van de leverancier 
 

e) Informatie over goederen en/of diensten aangeboden door de leverancier  

 kwantiteit en kwaliteit van de aangeboden goederen en/of diensten 

 andere commerciële voorwaarden van het aanbod 
 

f) Informatie over het contract  

 de commerciële voorwaarden van het contract 



 

 

 

 de juridische voorwaarden van het contract 

 alle andere contractuele documentatie 
 informatie over de uitvoering van het contract en gevallen van niet-nakoming 

 

3. Doorgifte van uw persoonsgegevens 

 

Voor de hierboven uiteengezette doeleinden zullen we een aantal van uw persoonsgegevens 

doorgeven aan de volgende ontvangers: 

 

 IT dienstverleners waarvan we gebruik maken; 

 entiteiten van de Mondi groep; en 

 onze distributie- en zakenpartners, indien zij betrokken zijn bij de levering van het 
product / de dienst. 

 

Sommige van de hierboven genoemde ontvangers zijn gevestigd in of verwerken 

persoonsgegevens in het buitenland. Het is mogelijk dat het niveau van 

gegevensbescherming in een ander land niet gelijk is aan dat in uw land. Daarom nemen we 

maatregelen om te waarborgen dat alle ontvangers een passend niveau van 

gegevensbescherming bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door het aangaan van passende 

overeenkomsten voor gegevensdoorgifte op basis van Modelcontractbepalingen 

(2010/87/EG en/of 2004/915/EG). Dergelijke overeenkomsten zijn toegankelijk op verzoek 

via contact.procurement@mondigroup.com 

 

4. Bewaartermijnen 

 

Uw persoonsgegevens zullen slechts zo lang bewaard worden als we redelijkerwijs 

noodzakelijk achten voor het bereiken van de in punt 1 hierboven uiteengezette doeleinden 

en zoals toegelaten onder de toepasselijke wetgeving. We zullen uw persoonsgegevens in 

ieder geval bewaren zolang er wettelijke bewaarplichten zijn of mogelijke rechtsvorderingen 

nog niet verjaard zijn. 

 

5. Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens 

 

Onder de toepasselijke wetgeving heeft u onder andere het recht (onder de voorwaarden die 

zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving): (i) om te controleren of en wat voor soort 

persoonsgegevens we over u bewaren en om kopieën van dergelijke gegevens op te vragen, 

(ii) om correctie, aanvulling of wissing van uw persoonsgegevens te vragen die onjuist zijn of 

die niet in overeenstemming met de toepasselijke vereisten verwerkt worden, en (iii) om ons 

te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (iv) om in bepaalde 

omstandigheden en om gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens, (v) om te vragen gegevens over te dragen, (vi) om de identiteit te 

kennen van derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven en (vii) om een 

klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. 

 

6. Onze contactgegevens 

 

a) Uw contactpersoon bij Mondi of contact.procurement@mondigroup.com; 

b) Verder vindt u hier de contactgegevens van elke entiteit: 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/    

mailto:contact.procurement@mondigroup.com
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/


 

 

 

c) U kunt ook gebruik maken van het “contactformulier”. 

 

Laatst bijgewerkt op 27 november 2018. 

 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/online-enquiry-contact/

