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EU-beleid inzake Persoonlijke Gegevens 

Amkor Technology, Inc., met zijn geregistreerd kantoor op 2045 East Innovation Circle, 
Tempe, Arizona 85284, VS, en zijn dochtermaatschappijen, waaronder Amkor Technology 
Euroservices, SAS., Amkor Technology Holding B.V., Duitsland, Amkor Technology Holding 
B.V., en Amkor Technology Portugal, S.A. (gezamenlijk "Amkor"), zet zich in voor de 
privacy en de beveiliging van Persoonlijke Gegevens van werknemers, klanten, verkopers 
en bezoekers. Dit Beleid licht toe hoe we de over u verzamelde Persoonlijke Gegevens 
gebruiken, met wie we ze delen, de rechten die u heeft met betrekking tot de Persoonlijke 
Gegevens die we van u bewaren en de procedures die we hebben ingesteld om uw 
Persoonlijke Gegevens te beveiligen. 

De term "Persoonlijke Gegevens”, zoals gebruikt in dit Beleid, wil zeggen alle informatie u 
betreffende en waarmee u wordt geïdentificeerd of kunt worden geïdentificeerd, zoals uw 
naam, contactgegevens, e-mailadres, inloggegevens, bankrekeninggegevens, enz. 

1. Hoe worden Persoonlijke Gegevens verkregen en hoe worden ze gebruikt? 

We verzamelen de Persoonlijke Gegevens die u ons geeft en slaan deze op. De 
Persoonlijke Gegevens worden verzameld van (a) arbeidsrelaties, (b) klanten en verkopers 
in de loop van het zakendoen, (c) bezoekers aan onze faciliteiten, websites en 
evenementen, en (d) de personen die onze nalevingshotline bellen. De volgende 
subhoofdstukken behandelen de details van iedere groep waarvan Persoonlijke Gegevens 
worden verzameld en lichten toe hoe we Persoonlijke Gegevens gebruiken. We gebruiken 
uw Persoonlijke Gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de Persoonlijke 
Gegevens hebben verzameld. 

a. Werknemers 

In arbeidsrelaties kunnen Persoonlijke Gegevens, indien nodig, worden verwerkt om de 
arbeidsrelatie in gang te zetten, uit te voeren en te beëindigen. Gedurende het 
sollicitatieproces verstrekt u Persoonlijke Gegevens die we gebruiken bij het 
wervingsbesluit. Bij indiensttreding worden aanvullende Persoonlijke Gegevens verzameld 
als onderdeel van uw onboardingactiviteiten, voor de secundaire arbeidsvoorwaarden voor 
uzelf en uw gezin, en voor de dagelijkse interactie tijdens het werk. Deze gegevens worden 
gebruikt in verband met vele arbeidsgerelateerde activiteiten, waaronder: 

• personeelsbeleid (bijv. mankrachtplanning, werving, overplaatsing, beëindiging 
dienstverband, opvolgingsplanning); 

• expat- en detacheringsopdrachten; 
• organisatorische planning en ontwikkeling en personeelsbeheer; 
• budgetplanning en -administratie; 
• compensatie, loonadministratie, planning en administratie secundaire 

arbeidsvoorwaarden (bijv. salaris, belastinginhouding, belastingnivellering, awards, 
verzekeringen, pensioen, pensioenrekeningen, welzijnsprogramma's); 

• personeelsontwikkeling, -opleiding, -training en -certificering; 
• achtergrondcontroles; 
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• prestatiebeheer; 
• probleemoplossing (bijv. interne beoordelingen, klachten), interne onderzoeken, 

audits, naleving, risicobeheer; 
• De toegang tot en het gebruik van Amkor systemen, faciliteiten, bestanden, 

eigendommen en infrastructuur, autoriseren, toestaan, toedienen, monitoren en 
beëindigen; 

• foto's van werknemers voor identificatiebadges, systeemprofielen en 
organisatorische,wereldwijde, regionale en groepsschema's; 

• zakelijke reizen (bijv. huurwagens, commerciële vluchten, logies); 
• uitgavenbeheer (bijv. corporate card, onkosten- en machtigingsadministratie, 

aankoop); 
• projectbeheer; 
• melden belangenconflicten; 
• werknemerscommunicatie; 
• flexibele werkafspraken; 
• werkgerelateerde melding van verwonding en ziekte; 
• monitoring en bewaking van toegang en beveiliging van faciliteiten; 
• rechtszaken en overheidsonderzoeken, inclusief retentie van vertrouwelijke 

gegevens; 
• zoals vereist of uitdrukkelijk geautoriseerd door wet- of regelgeving, die wereldwijd 

van toepassing is op ons bedrijf of door overheidsinstanties die wereldwijd toezicht 
houden op ons bedrijf. 

In bepaalde omstandigheden kunnen we u verzoeken specifieke toestemming te geven (via 
gepaste en toegestane middelen) voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van 
Persoonlijke Gegevens voor enkele van deze doeleinden. 

b. Klanten en verkopers 

Als klant of verkoper, kunt u Persoonlijke Gegevens verstrekken wanneer u zaken met ons 
doet. Deze Persoonlijke Gegevens kunnen worden verstrekt in persoon en via elektronische 
communicatie. De Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om te 
reageren op uw verzoeken, om u te informeren over productwijzigingen, bestellingen en 
leveringen, voor het maken van aankooporders, orderbevestigingen, facturen, en 
betalingen, voor het aanpassen van uw interactie met ons, om u materiaal of aanbiedingen 
te leveren, en om met u te communiceren. 

Dergelijke Persoonlijke Gegevens kunnen omvatten: uw IP-adres, voor- en achternaam, 
post- en e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, gegevens voor sociale netwerken, uw 
interessegebieden, interesses in onze producten en diensten, en bepaalde informatie over 
het bedrijf waar u voor werkt (bedrijfsnaam en -adres), evenals Persoonlijke Gegevens 
inzake het soort relatie dat tussen Amkor en u bestaat. De Persoonlijke Gegevens die u ons 
verstrekt, wordt gebruikt om te reageren op uw verzoeken, u te informeren over producten, 
voor het aanpassen van uw interactie met ons, het verbeteren van onze aanbiedingen, om 
u materiaal of aanbiedingen te leveren, en om met u samen te werken. 
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Als u een Amkor faciliteit, website of evenement bezoekt, kan aanvullende informatie van u 
als bezoeker worden verzameld (zie hieronder). 

c. Bezoekers 

Als u een faciliteit bezoekt, kan uw afbeelding worden opgenomen door 
beveiligingscamera's. U kunt ook worden verzocht uw identiteit, bezoekreden en 
contactgegevens openbaar te maken als onderdeel van het check-in proces gedurende uw 
bezoek. Als u gevoelige gebieden betreedt, kunt u ook worden gevraagd een 
geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen of akkoord te gaan met bepaalde regels in 
verband met uw toegang. 

We kunnen Persoonlijke Gegevens van websitebezoekers verzamelen, registreren en 
analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken. We kunnen 
informatie toevoegen, verzameld bij het bekijken van pagina's. Verder kunnen we 
Persoonlijke Gegevens verzamelen en verwerken die u ons vrijwillig aanbiedt in onze 
websiteformulieren, bijvoorbeeld een vragenlijst, deelname aan bepaalde aanbiedingen of 
een enquête, als u toegang verkrijgt tot specifieke informatie of u zich aanmeldt voor een e-
mailinglijst voor persberichten, productlanceringen, investeringsinformatie, of andere 
communicatie. Als u commentaar geeft op publicaties op sociale media, kunnen we 
openbaar beschikbare informatie over u vanaf sociale media verzamelen. 

Als u een evenement bijwoont, kunt u ons informatie geven, zoals uw naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, werkinformatie, sollicitatiegegevens, ideeën voor nieuwe 
projecten of sollicitaties, en uw koopinteresses. De Persoonlijke Gegevens die u ons 
verstrekt, wordt gebruikt om te reageren op uw verzoeken, u te informeren over producten, 
voor het aanpassen van uw interactie met ons, het verbeteren van onze aanbiedingen, om 
u materiaal of aanbiedingen te leveren, en om met u te communiceren. 

d. Hotline bellers 

Als u onze hotline belt om een ethische of nalevingskwestie te melden, kunt u ons uw 
Persoonlijke Gegevens verstrekken, zoal uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 
werkinformatie. De Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt, wordt gebruikt om naar 
aanleiding van uw melding onderzoek in te stellen en te reageren. 

2. Wettelijke basis 

We verwerken uw Persoonlijke Gegevens indien en voor zover de toepasselijke wetgeving 
ons hiervoor een wettelijke basis geeft. We verwerken uw Persoonlijke Gegevens derhalve 
alleen indien: 

• u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven; of 
 

• we de gegevens nodig hebben om het met u aangegane contract uit te voeren; of 
 

• we de gegevens nodig hebben om een wettelijke verplichting na te leven; of 
 



2018.05.10 Amkor EU Personal Data Policy (Dutch) Page 4 of 6 

• we (of een derde partij) een legitiem zakelijk belang hebben dat niet wordt 
verworpen door uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheid. 

 
3. Met wie deelt Amkor Persoonlijke Gegevens? 

Wanneer we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor de doeleinden op de wettelijke 
basis zoals hierboven omschreven, kunnen we deze delen met andere Amkor kantoren en 
Amkor entiteiten wereldwijd, evenals met andere verkopers of dienstverleners waar we mee 
samenwerken. We moeten u Persoonlijke Gegevens wellicht ook delen met regelgevers, 
openbare instanties, rechtbanken, of andere derde partijen. 

Voor de hierboven omschreven doeleinden moeten we wellicht uw Persoonlijke Gegevens 
overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een Amkor kantoor of 
een derde partij buiten de EER, in een jurisdictie die niet onderhevig is aan een 
adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. We waarborgen altijd dat er een 
wettelijke basis voor een dergelijke gegevensoverdracht, zodat uw Persoonlijke Gegevens 
worden behandeld op een manier die consistent is met en rekening houdt met de EU-
wetgeving en andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Een 
relevante beveiligingsmethode kan EU standaard contractuele clausules bevatten. Als u 
hierover meer informatie wilt of u wilt een exemplaar ontvangen van de door ons ingestelde 
beveiliging, kunt u dit aanvragen bij Brenda.Perry@amkor.com. 

4. Hoe worden mijn Persoonlijke Gegevens beschermd? 

We zetten ons in om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang 
en onrechtmatige verwerking of openbaarmaking, evenals ongewild(e) verlies, modificatie, 
of vernietiging. We spannen ons in om te waarborgen dat uw Persoonlijke Gegevens zijn 
bijgewerkt en op eerlijke wijze en alleen voor legitieme zakelijke en wettelijke doeleinden 
worden verzameld. Uw Persoonlijke Gegevens worden niet informeel gecommuniceerd, niet 
onbeschermd opgeslagen, of langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan wettelijke en 
zakelijke behoeften. 

Als wereldwijd bedrijf houdt Amkor vast aan het besluit dat belangrijke zakelijke 
doelgerichtheid kan worden bereikt door informatie te consolideren in gecentraliseerde 
databases en systemen, ondergebracht op derde partij servers in faciliteiten in de 
Verenigde Staten en servers in eigendom van Amkor op Amkor faciliteiten wereldwijd. Alle 
door Amkor gebruikte servers worden fysiek beveiligd. Opgeslagen gegevens en gegevens 
die worden overgedragen, worden waar nodig altijd versleuteld, en hebben een back-up in 
versleuteld formaat. We hebben netwerkbeveiligingsmaatregelen getroffen om 
elektronische gegevens te monitoren en te beschermen tegen cyberaanvallen en 
gegevensschendingen. Papieren documenten die Persoonlijke Gegevens bevatten, worden 
fysiek beschermd en versnipperd bij vernietiging. 

Onze websites beschikken over gepaste veiligheidsmaatregelen om de informatie te 
beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. We maken zo nodig gebruik van 128-bit 
Secure Sockets Layer (SSL) om gevoelige informatie te versleutelen. Als uw browser 128-
bit versleuteling niet ondersteunt, kunnen onze servers 40-bit SSL toepassen. 

mailto:DPO@amkor.com
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5. Hoe lang bewaart Amkor mijn Persoonlijke Gegevens? 

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens slechts zo lang nodig is om te voldoen aan de 
doeleinden waarvoor de Persoonlijke Gegevens werden verzameld en verwerkt, inclusief 
het vervullen van wettelijke, regelgevende, boekhoud- en meldingsvereisten of andere 
legitieme zakelijke doeleinden. 

Om de gepaste retentieperiode vast te stellen voor uw Persoonlijke Gegevens houden we 
rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonlijke gegevens, het 
potentiële schaderisico van onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonlijke 
Gegevens, de doeleinden waarvoor we uw Persoonlijke Gegevens verwerken en of we die 
doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. 

In sommige omstandigheden kunnen we uw Persoonlijke Gegevens anonimiseren, 
waardoor ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht en derhalve niet langer 
Persoonlijke Gegevens zijn. 

6. Uw rechten betreffende uw Persoonlijke Gegevens 

U kunt er altijd voor kiezen ons uw Persoonlijke Gegevens niet te geven. Echter, sommige 
Persoonlijke Gegevens zijn noodzakelijk voor u om met ons in contact te treden, als 
sollicitant, werknemer, klant, verkoper, bezoeker, of hotline beller, en we kunnen wellicht 
niet al onze goederen of diensten aan u leveren, of een contract met u aangaan, of u de 
gevraagde (marketing)informatie sturen. 

U heeft als persoon rechten, die u in bepaalde omstandigheden in verband met uw door 
ons bewaarde Persoonlijke Gegevens kunt doen gelden. Deze rechten omvatten: 

• verzoeken om toegang tot uw Persoonlijke Gegevens, (algemeen bekend als een 
"toegangsverzoek gegevenspersoon") , en vragen om bepaalde informatie inzake de 
verwerking daarvan; 

• verzoeken om rectificatie van uw Persoonlijke Gegevens;  

• verzoeken om verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens; 

• verzoeken om restrictie van de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens; 

• bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens; 

• verzoeken om overdracht van uw Persoonlijke Gegevens aan een andere partij. 

Als u een van deze rechten wilt doen gelden, neem dan contact op met onze 
gegevensbeschermingsfunctionaris op Brenda.Perry@amkor.com. 

Daarnaast kunt u uw recht op het indienen van een klacht doen gelden bij een 
toezichthoudende autoriteit van een EU lidstaat. 

mailto:DPO@amkor.com
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7. Recht op intrekken van toestemming 

In het geval dat u uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en 
overdragen van uw Persoonlijke Gegevens, heeft u het recht uw toestemming volledig of 
gedeeltelijk in te trekken. Neem voor het intrekken van uw toestemming contact op met 
onze gegevensbeschermingsfunctionaris op Brenda.Perry@amkor.com. Zodra we uw 
mededeling dat u uw toestemming heeft ingetrokken, hebben ontvangen, zullen we niet 
langer uw informatie verwerken voor de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk uw 
toestemming heeft gegeven, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor verdere 
verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheid verwerpen, of die de vaststelling, 
uitoefening of verdediging van wettelijke claims betreffen. In het geval dat we uw 
Persoonlijke Gegevens verwerkten voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde 
bezwaar maken, en in dat geval zullen we uw Persoonlijke Gegevens niet langer verwerken 
voor dergelijke marketing doeleinden. 

8. Kosten 

In het algemeen hoeft u geen kosten te betalen voor het doen gelden van uw individuele 
rechten, vermeld in dit Beleid. Echter, we kunnen redelijke kosten in rekening brengen, 
indien het doen gelden van individuele rechten duidelijk ongegrond of excessief is. Een 
alternatief is dat we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen. 

9. Geen geautomatiseerde besluitvorming 

We passen geen geautomatiseerde besluitvorming of profieltechnieken toe. 

10. Gegevensbeschermingsfunctionaris 

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris die verantwoordelijk is voor zaken in 
verband met privacy- en gegevensbescherming. Als u vragen of zorgen heeft over onze 
behandeling van uw Persoonlijke Gegevens, stuur dan een e-mail naar onze 
gegevensbeschermingsfunctionaris, Ms. Brenda Perry, op Brenda.Perry@amkor.com. 

11. Wijzigingen in ons Beleid 

Ons beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Controleer regelmatig onze website om recente 
wijzigingen te bekijken. Tenzij we expliciet anderszins verklaren, is ons huidige Beleid van 
toepassing op alle informatie die we over u hebben. 

12. Neem contact met ons op 

Als u verdere vragen heeft over gegevens die we verzamelen, of hoe we gegevens 
gebruiken, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op 
Brenda.Perry@amkor.com. 
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