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EU-U.S. Privacyschild Privacyverklaring 
Ingangsdatum: 1 augustus 2016 
 
Workday, Inc. (“Workday”) verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die Workday 
krijgt van de EER in overeenstemming met het Privacyschild, te onderwerpen aan de 
Privacyschildbeginselen. Informatie over het Privacyschildkader en de certificering van 
Workday vindt u op: https://www.privacyshield.gov.  
  
Soort verzamelde persoonsgegevens 
 
Workday verzamelt persoonsgegevens van personen die onze openbare en klantgerichte 
website en mobiele sites bezoeken ("EER Zakelijke Website Bezoekers") en individuele 
vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke partners ("EER 
Zakelijke Contacten"). We vullen de gegevens ook aan met verzamelde gegevens van 
derden (waaronder andere bedrijven). 
 
Van EER Website Bezoekers, kan Workday de volgende soorten persoonsgegevens 
verzamelen: 

● contactgegevens; 
● bedrijfsinformatie; 
● activiteiten, interacties, voorkeuren, transactionele informatie en andere 

computer- en verbindingsinformatie (zoals IP-adres) met betrekking tot het 
gebruik van onze websites en onze diensten; 

● logbestanden, informatie die verzameld is door cookies en soortgelijke 
technologieën over de bekeken pagina's, geklikte koppelingen en andere acties 
die werden uitgevoerd bij het openen van onze websites; 

● foto's, social media profiel, vakgebieden en alle andere informatie die bezoekers 
willen geven bij het openen van de Workday Gemeenschap;  

● feedback en controles, of verzoeken om ondersteuning; 
● event registraties en voorkeuren; 
● curriculum vitae en informatie over sollicitanten voor vacatures; en 
● andere persoonsgegevens die zijn ingediend door de EER Website Bezoeker.  

  
Van EER Zakelijke Contacten, kan Workday de volgende soorten persoonsgegevens 
verzamelen: 

● contactgegevens; 
● financiële en factuurgegevens;  
● bedrijfsinformatie;  
● beveiligingsverificatie en authenticatie-informatie;  
● gebruiksgegevens; en 
● andere persoonsgegevens geleverd door het Zakelijk Contact van EER. 

 

 



 

Doel van verzameling en gebruik 
  
Werkdag verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van de EER Website Bezoekers en EER 
Zakelijke Contacten voor: 

● het verstrekken van informatie over onze diensten en evenementen; 
● het personaliseren van de ervaring van bezoekers op onze websites  
● het leveren van producten, diensten en ondersteuning aan onze klanten; 
● het communiceren met corporate business partners over zakelijke 

aangelegenheden; 
● het uitvoeren van gerelateerde taken voor legitieme zakelijke doeleinden;  
● het samenvoegen van gegevens; en 
● andere doelen die op het ogenblik van de verzameling worden vrijgegeven.  

  

Inzet voor de Beginselen 
 
Wij onderwerpen alle Europese persoonsgegevens die we van personen of bedrijven in 
de EER in verband met het Privacyschild ontvangen, aan de Beginselen. We ontvangen 
ook een aantal gegevens in verband met andere nalevingsmechanismen, met inbegrip 
van gegevensverwerkingsovereenkomsten gebaseerd op Standaard Contractuele 
Clausules van de EU. 

 
Soort derde partijen aan wie we persoonsgegevens en doelen bekendmaken  
  
Workday kan persoonsgegevens delen die we verzamelen van personen of bedrijven in 
de EER met de volgende soorten derde partijen en voor de volgende doeleinden: 

● dochterondernemingen, filialen en aannemers, die persoonsgegevens ten 
behoeve van Workday verwerken om de gevraagde diensten te leveren;  

● distributiepartners, zoals verdelers en herverkopers, om product- en 
informatieverzoeken uit te voeren en om klanten en potentiële klanten te 
voorzien van informatie over Workday en haar producten en diensten;  

● andere derde dienstverleners die gecontracteerd werden om diensten namens 
ons aan te bieden;  

● partners, sponsors en andere derden waarmee Workday gezamenlijk webinars, 
het downloaden van whitepapers of andere gerelateerde diensten aanbiedt; en 

● andere ondernemingen als Workday een zakelijke overgang doormaakt, zoals een 
fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van zijn 
vermogen.  

 
Recht op toegang  
  
Als EER Website Bezoekers en EER Zakelijk Contacten vragen hebben over deze 
Privacyschildverklaring of informatie moet updaten, wijzigen of verwijderen, neem dan 

 



 

contact op met privacy@workday.com of per gewone post naar: 
 
Workday, Inc. 
T.a.v.: Privacy 
6230 Stoneridge Mall Road 
Pleasanton, CA 94588 
Verenigde Staten 
 
Als alternatief kan gewone post ook gestuurd worden naar onze in EER-gevestigde 
dochteronderneming, Workday Limited, door het te richten aan: 
 
Workday Limited 
T.a.v.: Privacy 
Kings Building 
May Lane 
Dublin 7 
Ireland 
 
Workday zal binnen 30 dagen antwoorden op uw verzoek om toegang tot of verwijderen 
van uw informatie 
 
Keuzes en middelen 
  
Als u een EER Website Bezoeker of EER Zakelijk Contact bent, en op om het even welk 
moment na het inschrijven voor informatie, uw persoonsgegevens veranderen, of u van 
gedachten verandert over het ontvangen van informatie van ons, of uw account wenst te 
annuleren of verzoekt dat Workday uw informatie niet meer gebruikt om u diensten te 
leveren, neem dan contact met ons op via contact, in de afdeling "Recht op Toegang" 
bovenaan. U kunt ervoor kiezen om af te melden van onze marketingcommunicatie door 
de instructies te volgen of door af te melden van het mechanisme in het bericht dat u 
ontving. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken zolang nodig om u diensten te 
verlenen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen 
en om onze overeenkomsten af te dwingen. 
 
Onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting 
  
Als u in de EER gevestigd bent en wij er niet in geslaagd zijn om uw vraag of klacht over 
ons privacybeleid op te lossen, kunt u uw bezorgdheid melden aan uw 
gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). De DPA's zullen een panel oprichten om 
klachten in het kader van het Privacyschild te onderzoeken en op te lossen en Workday 
zal samenwerken met dit panel. Bovendien zal Workday het advies van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten naleven en de nodige stappen nemen om een 
niet-naleving met deze Privacyschildbeginselen te herstellen. 

 



 

  
Onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC 
  
Werkdag is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de 
Amerikaanse Federal Trade Commission.  Workday zet zich ook in om samen te werken 
met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EER. 
  
Arbitrage 
  
Als u zich in de EER bevindt en alle andere manieren heeft gebruikt om uw bezorgdheid 
over een mogelijke schending van de verplichtingen van Workday in het kader van de 
Privacyschildbeginselen op te lossen, kunt u een oplossing zoeken via een bindende 
arbitrage. Voor aanvullende informatie over het arbitrageproces, kunt u terecht op de 
Privacyschildwebsite: www.privacyshield.gov 
  
Verplichting tot vermelding 
 
Workday kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens vrijgeven, als we in goed 
vertrouwen geloven dat dergelijke actie nodig is om: (a) te voldoen aan de wettelijke 
vereisten of om te antwoorden op alle wettelijke verzoeken van de overheid; (b) onze 
eigen rechten of eigendom te beschermen; (c) de algemene voorwaarden van de website 
af te dwingen; of (d) te handelen om de belangen van onze gebruikers of anderen te 
beschermen. 
  
Aansprakelijkheid 
  
Als een externe dienstenleverancier die namens Workday diensten levert, 
persoonsgegevens verwerkt van de EER op een manier die niet in overeenstemming is 
met de Privacyschildbeginselen, is Workday aansprakelijk, tenzij we kunnen aantonen dat 
we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. 

 

 
 

 


