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A.1.5 – Privacybeleid  

Doel van het privacybeleid. 

Bristol-Myers Squibb respecteert uw zorgen over privacy en waardeert de relatie die wij met u 
onderhouden. Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die wij verzamelen via onze 
Job Seekers Site, alle subdomeinen en/of directories daarvan, de applicaties en functionaliteiten van de site 
en alle gerelateerde informatie of communicaties, inclusief e-mails (de "Site), de manier waarop we die 
informatie kunnen gebruiken en met wie we die delen. Ons privacybeleid beschrijft de maatregelen die wij 
nemen om persoonlijke gegevens veilig te beschermen. We leggen ook uit hoe u contact met ons op kunt 
nemen als u vragen hebt over ons privacybeleid en ons gebruik van cookies.  

 

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan dit beleid inzake privacy en cookies, de 
juridische notitie en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Alle gebruikers moeten dit privacybeleid 
aandachtig lezen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik de Site dan niet en 
stuur ons dan ook geen relevante persoonlijk gegevens.  

 

Door naar de Site te gaan of deze te gebruiken verklaart u dat u dit privacybeleid, zonder uitzondering of 
kwalificatie, volledig begrijpt, accepteert en ermee akkoord gaat.   

 

Hoe definieert dit privacybeleid "persoonlijke gegevens"?  

De term "persoonlijke gegevens" zoals gebruikt in dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens en 
sets gegevens die direct of indirect een persoon identificeren of die door of namens Bristol-Myers Squibb 
gebruikt worden om een persoon te identificeren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens volgens dit 
privacybeleid of we informeren u of vragen uw toestemming als dit wettelijk vereist is.  

 

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we die. 

A. Persoonlijke gegevens die u verstrekt. 

U kunt een groot deel van de Site bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent of zonder 
persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken. Op sommige delen van de Site moet u gegevens 
invoeren die ons in staat stellen op uw verzoek te reageren of die u toegang geven tot specifieke delen, 
inhoud, functies of om deel te nemen aan bepaalde activiteit. Sommige van de gegevens die u aan ons 
verstrekt kunnen persoonlijke gegevens zijn. Als u wilt solliciteren op een van de vacatures op de Site, moet 
u persoonlijke gegevens verstrekken om toegang te verkrijgen tot de sollicitatiefuncties van de Site en om 
ons in staat te stellen uw sollicitatie te beoordelen en daarop te reageren. 

 



U kunt er ook voor kiezen de gevraagde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u niet deel 
kunt nemen aan bepaalde activiteiten waarvoor dergelijke gegevens nodig zijn of dat u geen toegang hebt 
tot bepaalde inhoud, zones of functies. Als u ons bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u niet 
via de Site solliciteren op vacatures. We gebruiken de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt niet op 
een manier die niet overeenkomt met de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt, zoals 
hieronder uiteengezet. 

Hier vindt u manieren waarop wij u kunnen vragen om persoonlijke gegevens en de soorten persoonlijke 
gegevens die u kunt verstrekken. We vertellen u ook hoe we de informatie gebruiken. 

  

• Wervingsdoel 
 Als u vacatures zoeken en de applicatiefuncties van onze Site gebruikt, kunnen we u om 
persoonlijke gegevens vragen voor wervingsdoeleinden, om contact met u p te nemen over 
mogelijkheden bij Bristol-Myers Squibb en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een 
functie bij ons. Dergelijke gegevens kunnen voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving 
uw naam, contactinformatie, arbeids- en onderwijsverleden, referenties en andere informatie over 
u omvatten die beschouwd kunnen worden als gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. ras, etniciteit, 
politieke meningen, godsdienstige of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, 
gezondheidsgerelateerde gegevens, of gegeven in verband met uw seksuele geaardheid).   

 

• Ander gebruik van gegevens  
We kunnen persoonlijke gegevens die u via de Site verstrekt gebruiken voor intern gebruik. Deze 
doelen omvatten het beheer van de Site, gegevensanalyses en naleving van onze wettelijke 
verplichtingen, beleid en procedures.  

B. Persoonlijke gegevens uit publieke of derde informatiebronnen. 

Van tijd tot tijd kunnen we u persoonlijk identificeerbare gegevens aanvullen met gegevens die we 
verkrijgen uit derde bronnen om uw gegevens te controleren en/of om u te voorzien van informatie, 
communicaties of producten en/of services op maat. 

 

Controle omvat het proces van controleren of de gegevens die door personen worden verstrekt, nauwkeurig 
en volledig zijn. We wijzen u erop dat onze wervingsprocedure een controleproces omvat betreffende uw 
contactgegevens, identiteit, professionele status, professionele referenties, academische kwalificaties, 
werkvergunningen, financiële controles en controles op strafrechtelijke overtredingen. Deze informatie 
wordt gecontroleerd door onze verkoper [Workday], die gespecialiseerd is in achtergrondcontroles. 

 

C. Cookies. 

We kunnen informatie op uw computer opslaan via een techniek die door uw computer wordt ondersteund, 
zogenaamde "cookies". Cookies worden gebruikt voor verschillende doelen, waaronder, maar niet beperkt 
tot: u helpen bij inloggen (bijv. uw gebruikersnaam of inloggegevens onthouden); bepaalde aangepaste 
gebruikersvoorkeuren onthouden; helpen ons meer inzicht te geven in hoe mensen onze Site gebruiken; en 
ons helpen de Site te verbeteren. In sommige gevallen helpt deze informatie ons om inhoud aan te passen 
op uw interesses of om te voorkomen dat we u elke keer dat u onze Site bezoekt om dezelfde informatie 
vragen. We kunnen onze cookie-informatie delen met onze agenten en reclametechnologie partners om u 
gerichte reclame aan te bieden die verschijnt op andere websites die u op internet bezoekt. Deze partners 



gebruiken technologieën die de cookies die op uw computer op onze Site zijn geplaatst te matchen met 
cookies die op uw computer zijn geplaatst op andere websites die u bezoekt of hebt bezocht.  Voor het 
verzamelen van traffic gegevens kunnen wij een beroep doen op een derde dienstverlener. U kunt het 
gebruik van cookies deactiveren of beperken via de opties in uw internetbrowser. Als u dit doet, kan het 
zijn dat bepaalde pagina's op deze Site niet correct functioneren. 

 

D. Webbeacons. 

Een webbeacon is een clear GIF (Graphics Interchange Format) image of pixel tag die bedrijven op hun 
websites plaatsen om bedrijven in internetreclame of doelgroepmeting in staat te stellen hun 
reclamecampagne en algemene gebruikspatronen te analyseren voor bezoekers van hun websites. Bristol-
Myers Squibb gebruikt webbeacons om sommige van haar websites. Conform de hieronder beschreven 
controleoverdracht, verkoopt of verhuurt Bristol-Myers Squibb uw persoonlijke identificeerbare gegevens 
niet. 

 

E. Webserver logging en IP-adressen.  

Een IP-adres is een unieke identifier die gebruikt wordt door bepaalde elektronische apparatuur voor het 
identificeren en communiceren met elkaar op internet. Als u onze Sites bezoekt, ontvangen we informatie 
over het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om internet te gebruiken. 

 

Deze Site gebruikt Google Analytics en Crazy Egg, web analytics services die verstrekt worden door 
Google, Inc. (“Google”) en Crazy Egg, Inc. (“Crazy Egg”). De services gebruiken "cookies", dit zijn 
tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de 
Site gebruiken. De informatie die gegenereerd wordt door cookies over uw gebruik van de website 
(inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen en opgeslagen door deze services op hun servers in de 
Verenigde Staten. Deze services gebruiken de informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, 
het compileren van rapporten over websiteactiviteit voor website operatoren en het verstrekken van andere 
services in verband met websiteactiviteiten en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen 
aan andere derden als dit wettelijk verplicht is of als dergelijke derden de informatie namens Google 
verwerken. Google associeert uw IP-adres niet met andere gegevens die waarover Google beschikt. U kunt 
het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen, we wijzen u er echter 
op dat dit tot gevolg kan hebben dat u geen gebruik kunt maken van alles functies van onze Site. Door deze 
Site te gebruiken, stemt u in met het verwerken van gegevens over u door Google op de manier en voor het 
doel zoals hierboven is beschreven. 

 

Met of zonder cookies houdt onze Site gegevens bij over gebruiksgegevens zoals het bronadres waarvan 
een paginaverzoek afkomstig is (bijv. uw IP-adres, domeinnaam, datum en tijdstip van het verzoek, de 
verwijzende website (indien van toepassing), en andere paramaters in de URL (bijv. zoekcriteria). We 
gebruiken webserver gegevens en andere technologieën om meer inzicht te krijgen in het algemene gebruik 
van de website en om na te gaan aan welke delen van de websites gebruikers de voorkeur geven (bijv. op 
basis van het aantal bezoekers aan die delen). Deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt door Bristol-
Myers Squibb voor statistische rapportage. In sommige gevallen kunnen we om u beter te voorzien van 
programma's en informatie op maat, uw online informatie verzamelen en consolideren en deze matchen 
met persoonlijke identificeerbare gegevens die verzameld zijn van andere derde informatiebronnen en 
programma's. We kunnen samenwerken met derden om deze activiteiten uit te voeren. 



 

Onze wettelijke gronden voor het gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens. 

Onze wettelijke gronden voor het gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens omvatten het feit 
dat verwerking nodig is voor: 

 

 Het functioneren van de Site en het verstrekken van de functies, inhoud, tools, services of 
activiteiten van de Site; 

 Bristol-Myers Squibbs gerechtvaardigde belangen voor het bepalen en beheren van onze 
arbeidsverhouding met u en voor gerelateerde functies zoals human resource en 
administratieve doeleinden, waaronder werving en het bijhouden van bestanden; 

 De uitvoering van arbeids- en serviceovereenkomsten, waaronder personeels- en 
salarisadministratie; en 

 Ten behoeve van het uitvoeren van verplichtingen en het uitoefenen van rechten op grond van 
toepasselijke arbeidswet- en regelgeving. 

 

Informatie die we delen. 

Wij verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke gegevens die gebruikers via onze Site 
verstrekken, en wij maken deze op geen enkele manier bekend, behalve zoals omschreven in dit beleid. 
Persoonlijke gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en conform toepasselijke wetgeving behandeld. 
Indien noodzakelijk voor het doel dat omschreven is in dit privacybeleid, kunnen we uw persoonlijke 
gegevens delen met entiteiten die verbonden zijn met Bristol-Myers Squibb en personen en bedrijven 
waarmee      Bristol-Myers Squibb samenwerkt, zoals dienstverleners, wervingspartners en regelgevende 
in handhavende instanties.  

 

A. Dienstverleners. 

We kunnen informatie delen met dienstverleners zodat zij gegevensverwerkingsdiensten uit kunnen voeren 
namens ons en/of voor internet-based leveringsdoeleinden conform toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld 
het verwerken van online registratieformulieren voor evenementen of het beheren van onze blogs). Deze 
dienstverleners krijgen van ons uitsluitend toestemming voor het gebruiken of bekend maken van de 
gegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van diensten namens ons of om te voldoen aan 
wettelijke vereisten.  

 

B. Wervingspartners. 

Persoonlijke gegevens die verzameld zijn tijdens onze wervingsprocedures worden beschikbaar gesteld aan 
onze uitbestede wervingspartners in de Europese Unie, die gehost zijn in de Verenigde Staten via Workday 
en die verwerkt worden door onze data processor Workday buiten de Europese Unie. Bovendien heeft 
alleen personeel van Bristol-Myers Squibb dat verantwoordelijk is voor het beheer van een bepaalde functie 
waarop u hebt gesolliciteerd, toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kan het nodig zijn dat we uw 
persoonlijke gegevens delen met betreffende Bristol-Myers Squibb filialen in of buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER), ten behoeve van het nemen van een wervingsbesluit, wervingsbeleid, 
monitoring op gelijke kansen en selectie. We maken uw persoonlijke gegevens alleen indien vereist volgens 
gerechtvaardigde zakelijke doeleinden bekend (bijv. human resources of administratieve doeleinden in 



verband met onze wervings- en arbeidsprocedures) en dergelijke bekendmaking vindt plaats conform de 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

C. Wetshandhaving. 

In zeldzame gevallen kunnen wij op grond van een gerechtelijk bevel of andere wet- of regelgevende 
procedure of anderszins op grond van wetgeving verplicht zijn persoonlijke identificeerbare gegevens 
bekend te maken aan wetshandhavende autoriteiten, rechtbanken of regelgevende autoriteiten.  We kunnen 
eveneens verplicht worden tot bekendmaking als we van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is ter 
voorkoming van fysieke schade of financieel verlies of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke 
of feitelijke illegale activiteiten. Bristol-Myers Squibb zal meewerken aan dergelijke verzoeken, conform 
toepasselijke wet- en regelgeving en zal de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de ontvanger 
zich bewust is van de gevoelige aard van gezondheidsgerelateerde persoonlijke identificeerbare informatie 
die hij ontvangt. 

 

D. Verkoop of overdracht van bedrijfsactiviteiten. 

We behouden ons het recht voor gegevens die we over u hebben te delen, verkopen, overdragen, in licentie 
te geven of anderszins beschikbaar te stellen conform toepasselijke wetgeving in geval van verkoop, 
afstoting, fusie, acquisitie of andere vorm van overdracht van alle of een deel van onze zakelijke activiteiten 
of activa. In geval van een dergelijke verkoop of overdracht, zullen wij redelijke inspanningen die om af te 
dwingen dat de overnemer de persoonlijke gegevens die u hebt vertrekt via deze Site gebruikt op een manier 
die overeenkomt met dit privacybeleid.  

 

E. Internationale gegevensoverdracht. 

De hierboven vermelde personen, bedrijven en agentschappen kunnen in uw woonland, andere landen van 
de Europese Economische Ruimte (EER), de Verenigde Staten en andere landen buiten de EER gevestigd 
zijn. Sommige niet-EER landen bieden niet hetzelfde privacybeschermingsniveau als uw woonland. 
Bristol-Myers Squibb zal echter alle persoonlijke gegevens die ontvangen worden zo vertrouwelijk als 
wettelijk mogelijk is behandelen. Bristol-Myers Squibb treft passende contractuele maatregelen (waaronder 
contractuele modelclausules en onze binding corporate rules (BCRs), waarvan u kopieën kunt verkrijgen 
door contact op te nemen met om te garanderen dat de relevante Bristol-Myers Squibb entiteiten en derden 
buiten de EER een adequaat beschermingsniveau toepassen op uw persoonlijke gegevens zoals uiteen gezet 
in dit privacybeleid en zoals vereist door toepasselijke wetgeving.  

 

Links naar andere sites. 

Af en toe geven we voor het gemak en ter informatie links naar andere websites. Deze websites werken 
onafhankelijk van onze Site en staan niet onder onze controle. Deze websites kunnen hun eigen 
privacynotities of gebruiksvoorwaarden hebben, en wij raden u aan deze te lezen als u gelinkte website 
bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en producten en services die via 
deze websites worden aangeboden of enig gebruik van de gelinkte websites. Wij raden u aan de juridische 
notitie te lezen voor meer informatie over dit onderwerp.  

 



Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens.  

We handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingsvoorzieningen voor de Site die bedoeld 
zijn ter bescherming tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, bekendmaking, aanpassing of 
vernietiging van persoonlijke gegevens die we via de Site verzamelen conform de toepasselijke wetgeving. 

 

Bewaren van uw persoonlijke gegevens 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden of 
naleving van onze wettelijke verplichtingen. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor deze 
doelen, worden de gegevens veilig verwijderd. Dit kan betekenen dat uw persoonlijke gegevens een aantal 
jaar door Bristol-Myers Squibb worden opgeslagen, afhankelijk van het doel en de behoeft waarvoor de 
gegevens worden verwerkt. Voor meer informatie over de bewaartermijnen van persoonlijke gegevens van 
Bristol-Myers Squibb kunt u contact met ons opnemen. 

 

Wijziging van het privacybeleid.  

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kan Bristol-Myers Squibb van tijd tot tijd de algemene 
voorwaarden herzien van het privacybeleid dat het gebruik van onze Site beheerst. Indien een van algemene 
voorwaarden in dit privacybeleid wordt gewijzigd, wordt het gewijzigde beleid op de Site gepost. U bent 
gebonden aan dergelijk herzieningen en daarom moet u geregeld deze algemene voorwaarden lezen.  

 

Uw rechten. 

U hebt het recht te verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op u 
betrekking hebben, of het beperken van verwerking daarvan of om bezwaar te maken tegen bepaalde 
vormen van verwerking van dergelijke gegevens of de overdraagbaarheid van de gegevens en andere 
rechten, zoals het recht tot verwijdering van uw gegevens in bepaalde door toepasselijke wetgeving 
vastgestelde gevallen. Bristol-Myers Squibb kan in een bepaalde gevallen onder toepasselijke lokale 
wetgeving weigeren dergelijke informatie te verstrekken. 

 

Als u met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, van mening bent dat deze 
onnauwkeurig zijn of als u zich daar anderszins zorgen over maakt, kunt u een verzoek indienen tot 
aanpassing, verwijdering of beperking daarvan conform toepasselijke voorschriften. 

 

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door: 

• ons een brief te sturen:  
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1DH 
 
T.a.v.: Data Privacy Officer 



 

Bristol-Myers Squibb zal bovendien een medewerker gegevensbescherming benoemen die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op naleving van het nieuwe EU-gegevensbeschermingsregime op 
grond van de Algemene verordening gegevensbescherming die in werking zal treden op 25 mei 2018.  Na 
de benoeming kunt u contact opnemen met deze medewerker gegevensbescherming met vragen of zorgen 
over het verwerken van uw persoonlijke gegevens. 

 

Als het verwerken door Bristol-Myers Squibb van uw persoonlijke gegevens onder EU-wetgeving valt, 
kunt u ook een klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming 
in uw woonland. De naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit zijn te vinden 
op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

 

Versie datum: [27 september 2017] 


