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Ingangsdatum: 30 september 2016 

Autodesk, Inc. en haar Amerikaanse dochterondernemingen (“Autodesk”) voldoen aan de principes van 
het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het U.S.-Zwitserland Safe Harbor Framework, die de 
verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven 
regelen. Autodesk's verplichting tot het onderwerpen van de hieronder beschreven persoonsgegevens 
aan het Privacy Shield- en de Safe Harbor-principes is onderworpen aan de handhavings- en 
onderzoeksbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Meer informatie over het 
Privacy Shield Framework kunt u hier vinden en over het Safe Harbor Framework vindt u hiermeer 

informatie. Een lijst van Privacy Shield-deelnemers is te vinden op https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Bereik: Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of over klanten worden verstrekt 

aan en ontvangen door Autodesk, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten vanuit de 

Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Autodesk leeft dit beleid inzake deze persoonsgegevens 

na.   

Doel van verwerking: Door het verstrekken van diensten aan personen waarop de gegevens betrekking 

hebben, verwerkt Autodesk persoonsgegevens die verzameld worden als personen waarop de gegevens 

betrekking hebben zich bij ons inschrijven, een aankoop verrichten, contact met ons opnemen en onze 

producten gebruiken.  Het soort persoonsgegevens dat wordt verzameld en het gebruik daarvan is 

afhankelijk van het product; dit wordt beschreven in de Autodesk Privacy Verklaring.  

Overdracht aan derden: Autodesk kan onder bepaalde omstandigheden die in onze Privacyverklaring 

worden beschreven, persoonsgegevens delen met derden. Autodesk's verplichtingen op grond van het 

Privacy Shield gelden eveneens voor partijen die als agenten optreden en ons helpen in onze 

bedrijfsvoering en u diensten verstrekken, en Autodesk blijft aansprakelijk als een derde die als onze 

agent optreedt persoonsgegevens die onder dit beleid vallen verwerkt op een manier die niet 

overeenkomt met dit beleid, behalve in gevallen waarin Autodesk niet aansprakelijk is voor het voorval 

waaruit de schade voortvloeit.  

Wij kunnen ook persoonsgegevens openbaar maken in reactie op gerechtvaardigde verzoeken van 

overheidsinstanties, inclusief ter naleving van vereisten betreffende de nationale veiligheid of 

wetshandhaving. 

Rechten op toegang en het beperken van gebruik en openbaarmaking: Personen waarop de gegevens 

betrekking hebben, hebben het recht op toegang tot en het beperken van het gebruik en de 

openbaarmaking van hun persoonsgegevens.  Enkele van de manieren waarop u deze rechten uit kunt 

oefenen zijn opgenomen in de Autodesk Privacyverklaring.  Als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens 

of deze wilt corrigeren, verwijderen, of het gebruik of de openbaarmaking ervan wilt beperken, kunt u 

via de onderstaande informatie contact met ons opnemen.  Als Autodesk een dergelijk verzoek ontvangt 

en uw informatie verwerkt namens een Autodeskklant, kan Autodesk uw verzoek doorsturen naar die 

klant. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Onafhankelijke geschillenoplossing en arbitrage: Met vragen of klachten kunt u contact opnemen met 

Autodesk zoals hieronder is vermeld. Autodesk zal uw verzoek binnen 45 dagen beantwoorden. Indien 

uw klacht niet in overleg met ons kan worden opgelost, wijst Autodesk de American Arbitration 

Association aan als onafhankelijk orgaan voor geschillenoplossing dat uw klacht zal bestuderen zonder 

dat dit voor u kosten met zich meebrengt. In het geval uw klacht niet rechtstreeks met Autodesk of via 

onafhankelijke geschillenoplossing opgelost kan worden, kunt u een beroep doen op bindende 

arbitrage. Meer informatie over de arbitrageprocedure kunt u vinden op de Privacy Shield- website.  

Contact met ons opnemen: Vragen of klachten betreffende onze deelname aan het Privacy Shield kunt 

u sturen naar privacy.questions@autodesk.com, of via de reguliere post naar: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
 

  

https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
http://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy.questions@autodesk.com

