Kennisgeving aan doorverwezen werknemers over gegevensbescherming
De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor Corning. Deze kennisgeving (hierna de
"Kennisgeving inzake gegevensbescherming") is bedoeld om u te informeren over hoe uw
persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt wanneer een huidige medewerker van Corning
u doorverwijst voor een functie bij Corning.Gezamenlijk wordt deze informatie hierna "Persoonsgegevens
doorverwezen persoon" genoemd.
Corning-entiteiten zullen Persoonsgegevens doorverwezen persoon verwerken conform Corning's Algemene
Gegevensbeschermingsbeleid (hierna te noemen "het Beleid"), opgesteld in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming 1 ("AVG"), en in overeenstemming met alle lokale wetten die
van toepassing zijn in de plaats(en) waar de Persoonsgegevens doorverwezen persoon worden verwerkt. Daar
waar de lokale wetgeving minder bescherming vereist dan die in het Beleid is vastgelegd, zal Corning nog
steeds omgaan met uw Persoonsgegevens doorverwezen persoon zoals uiteengezet in het Beleid, beschikbaar
op http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy.html.
Verzamelen en gebruiken van gegevens
Alle Persoonsgegeven van doorverwezen personen die door werknemers van Corning zijn ingevuld, worden
uiteindelijk verzameld door Corning Incorporated, gevestigd in Corning, New York, VS. Persoonsgegevens
van doorverwezen personen worden ook gedeeld met de relevante, lokale Corning-entiteit van het land
waarin u voor een functie bent doorverwezen. Zowel Corning Incorporated als de relevante, lokale Corningentiteit (hierna gezamenlijk als “Corning”) fungeren als Gezamenlijke gegevensbeheerders 2 met betrekking
tot uw Sollicitatiegegevens.
Corning verwerkt Persoonsgegevens van doorverwezen personen op basis van zijn legitieme belangen als
een organisatie in het werven van gekwalificeerde mensen die geschikt zijn voor de openstaande vacatures.
a. Wat voor soorten gegevens verwerken wij?
Deze kennisgeving met betrekking tot gegevensbescherming heeft betrekking op alle
Persoonsgegevens van doorverwezen personen die over u zijn doorgegeven aan Corning, zoals:
• Naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie; en
• Informatie in uw resumé of CV, zoals eerdere werkervaring, opleiding, prijzen en certificeringen.
Corning wenst geen vertrouwelijke, eigen, of gepatenteerde informatie te ontvangen die u van uw
vorige werkgevers ontvangen heeft en benadrukt dat u deze informatie ook niet aan Corning dient
te verstrekken.
b. Voor welke doeleinden zullen de Persoonsgegeven van doorverwezen personen worden gebruikt?
De Persoonsgegevens van doorverwezen personen die aan Corning worden doorgegeven, zullen
worden gebruikt om contact met u op te nemen en u uit te nodigen om zich kandidaat te stellen
voor de openstaande functie bij Corning waarvoor u bent doorverwezen.Als u ervoor kiest om op
de functie te solliciteren, is een afzonderlijke kennisgeving voor gegevensbescherming voor
sollicitanten van toepassing ten aanzien van de doorlopende verwerking van uw persoonsgegevens
door Corning.
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c. Uw keuze
Als u ervoor kiest om niet te solliciteren op de doorverwezen functie bij Corning en als u liever
heeft dat uw Persoonsgegevens als doorverwezen persoon worden verwijderd, kunt u een bericht
sturen naar GlobalRecA@corning.com met daarin het verzoek deze te verwijderen, waarna het
verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van uw bericht zal worden uitgevoerd.
Delen van gegevens
a. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens van u als doorverwezen persoon?
Uw Persoonsgegevens, als doorverwezen persoon kunnen door beheerders worden opgevraagd
voor het systeem van Corning voor sollicitanten, inclusief leden van Corning's afdeling Human
Resources; Corning IT (alleen voor onderhoudsdoeleinden); en bepaalde medewerkers van onze
externe serviceproviders die Corning ondersteunen bij het beheer van rekruteringsaanvragen.
b. Wat gebeurt er wanneer de Persoonsgegevens van u als doorverwezen persoon toegankelijk zijn
voor een ontvanger in een ander rechtsgebied?
Corning is een internationale organisatie, met bedrijven, juridische entiteiten, IT-systemen,
beheerstructuren en processen die grensoverschrijdend zijn. Sommige Corning-entiteiten bevinden
zich buiten de Europese Unie. De overdracht van de Persoonsgegevens van u als doorverwezen
persoon zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bindende bedrijfsregels van de Corning
Group.
De serviceproviders van Corning kunnen ook gevestigd zijn in jurisdicties die vergeleken met EUnormen ontoereikende bescherming bieden. In dergelijke situaties beveiligt Corning het versturen
van uw Persoonsgegevens als doorverwezen persoon via passende, contractuele maatregelen, zoals
de standaard contractclausules van de Europese Commissie, via de Privacy Shield-certificering ten
aanzien van zendingen naar de VS waar dat van toepassing is, of BCR's voor Beheerders. U kunt
een kopie van dergelijke documenten opvragen en toegestuurd krijgen door contact op te nemen
met de Privacy Office van Corning zoals in het hoofdstuk "Contactinformatie" hieronder vermeld
staat.
Tot slot zal Corning geen Persoonsgegevens van u als doorverwezen persoon verstrekken aan
andere partijen dan de hierboven vermelde partijen zonder dat u daarvoor voorafgaande
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Bewaren van gegevens
Tenzij u een verzoek heeft ingediend om de persoonsgegevens van u als doorverwezen persoon al eerder te
verwijderen, worden deze gegevens bewaard conform de plaatselijke voorschriften.
Uw rechten
U heeft het recht op inzage in uwPersoonsgegevens als doorverwezen persoon en wanneer u redelijke
verzoeken indient om informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, voor zover deze onjuist is.
U kunt tevens uw rechten uitoefenen voor de portabiliteit van uw persoonsgegevens of de restrictie van het
verwerken van uw persoonsgegevens.
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Daarnaast mag u, wanneer Corning uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen verwerkt, te
allen tijde en op legitieme gronden bezwaar maken tegen dergelijke verwerking in relatie tot uw specifieke
situatie.
U kunt uw hierboven vermelde rechten uitoefenen of vragen stellen over de behandeling van de
Persoonsgegevens van u als doorverwezen persoon door een verzoek in te dienen via privacy@corning.com.
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u vermoedt dat
Corning zich niet houdt of niet voldoet aan de geldende regels ter bescherming van
persoonsgegevens.Bovendien kunt u in de BCR's van Corning (en meer in het bijzonder in de artikelen 5.1,
5.4, 6.3, 6.4 en bijlage 2) de gegevensbeschermingsbeginselen vinden waaraan Corning onderhevig is en
die u kunt afdwingen, als derde begunstigde. Als u schade lijdt als gevolg van de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan heeft u het recht op schadeloosstelling en, waar gepast, het ontvangen van
compensatie na uitspraak van de bevoegde rechtbank of toezichthoudende instantie, of zoals bepaald is
krachtens het interne beleid van Corning inzake klachtenafhandeling, als daarvan gebruik wordt gemaakt.
Contactinformatie
Hier vindt u de lijst van de Corning-entiteiten samen met de contactgegevens daarvan.
Neem voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de bescherming en de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens contact op met het Privacy Office van Corning:
One Riverfront Plaza
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
Privacy@corning.com
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