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Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben John Bean Technologies en haar aangesloten 
ondernemingen (“JBT”) dit Privacybeleid opgesteld overeenkomstig de wet van toepassing en om te 
laten zien dat wij uw privacy erg belangrijk vinden. In dit Privacybeleid worden de soorten informatie 
beschreven die JBT verzameld van en over u, evenals onze praktijken voor het delen van informatie, 
waaronder doch niet beperkt tot de inhoud, diensten, toepassingen en soortgelijke activiteiten die 
worden uitgevoerd via www.jbtc.com en de volgende gerelateerde websites (tezamen "Website" 
genoemd): 

 blog.jbtc.com
 www.autocodingsystems.com
 www.ftnon.com
 www.lektro.com
 www.myjbtsystems.com
 www.primeequipmentgroup.com
 www.proseal.com
 www.schroeder-maschinen.de
 www.tippertie.com

DIT PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE PERSOONSGEGEVENS VAN U DIE WIJ 
VERZAMELEN, BEWAREN, GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN, ONGEACHT DE MANIER 
WAAROP WE DEZE VERZAMELEN (D.W.Z. VIA EEN WEBSITE OF ANDERSZINS).  

Als we verwijzen naar "wij", "we", "ons" of "onze", bedoelen we JBT of de specifieke afdeling, 
onderaanneming of aangesloten onderneming die een Website beheert, de inhoud ervan aanlevert 
of de informatie verwerkt die erdoor ontvangen wordt, indien en voor zover van toepassing.  Als we 
verwijzen naar "u" of "uw", dan bedoelen we de persoon die de Website bezoekt.  Als de persoon 
die deze Website bezoekt dit doet namens of met het oog op een andere persoon, waaronder een 
bedrijf of andere organisatie, dan betekent "u" of "uw" ook de andere persoon, waaronder een 
zakelijke instelling.  Dit Privacybeleid is niet van toepassing op werknemers.  

ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze Website wordt gehost in de Verenigde Staten en het bedoelde gebruik is business-to-
business.  Als u de Website bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, houd er dan 
rekening mee dat, door uw gegevens aan te leveren, deze gegevens worden overgedragen aan, 
opgeslagen op of verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen, waar ons datacentrum en 
servers zich bevinden en worden beheerd.  In dit deel wordt het algemene privacybeleid uiteengezet 
voor de Verenigde Staten.  Personen die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte 
kunnen de bepalingen vinden onder het Europese Privacybeleid.  Als u buiten de Verenigde Staten



woonachtig bent en niet akkoord gaat met de overdracht van uw persoonsgegevens naar de 
Verenigde Staten, dan dient u deze Website niet te gebruiken en u af te melden voor de 
verzameling van cookies.  Bekijk ons Cookiebeleid.

Zakelijke informatie.  Deze Website is niet bedoeld voor consumenten of privépersonen.  Wij 
verzamelen uw zakelijke contactgegevens, zoals uw volledige naam en uw bedrijfsnaam, e-
mailadres, telefoonnummer, adres en andere werkgerelateerde informatie die u aan ons aanlevert. 

Wij nemen uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij slaan uw 
persoonsgegevens alleen op, verwerken deze en maken deze alleen bekend als wij uw 
toestemming hebben of een legitiem belang en alleen in overeenstemming met de wet. Wij geven 
duidelijk aan wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en leggen uit wat we ermee willen 
doen.  Wij doen ons best om uw privacy te beschermen door een geschikt gebruik van 
informatiebeveiligingsmiddelen.  

HET VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN INFORMATIE: 

Het verzamelen van persoonsgegevens 

Wij verzamelen persoonsgegevens via deze Website, evenals via correspondentie, faxen, e-mails, 
telefonische vragen, webformulieren en andere communicatiemiddelen. Wij verzamelen dergelijke 
informatie als wij producten of diensten op de markt zetten of aanbieden en door middel van andere 
wettelijk toegestane manieren.  

Wij (en de bij ons aangesloten, geautoriseerde dienstverleners) kunnen informatie verzamelen, 
opslaan en gebruiken: 

a. over uw bezoek aan en gebruik van deze Website;
b. als u goederen of diensten bij JBT bestelt of akkoord gaat met de aankoop daarvan;
c. om garantierechten en -plichten te volgen;
d. om productinformatie aan te bieden (met betrekking tot diensten of anderszins);
e. over transacties die worden uitgevoerd tussen u en ons;
f. die u aan ons stuurt als u met ons correspondeert;
g. als u een account aanmaakt bij ons, dan kunnen wij u vragen om uw naam, leeftijd, geografische

locatie en andere demografische gegevens, e-mailadres, straat of andere persoonsgegevens (u
kunt de Website echter ook bezoeken zonder deze informatie aan te leveren); of

h. wij verzamelen facturatie- en creditcardgegevens als u producten en diensten koopt bij JBT.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer en uw bezoeken aan deze Website, zoals uw 
IP-adres, geografische locatie, type browser, domeinnamen, adressen van doorverwijzende 
websites, toegangstijden, duur van bezoek en aantal bekeken pagina's. We kunnen deze informatie 
gebruiken om deze Website te beheren, de bruikbaarheid van de Website te verbeteren, om beter 
diensten te verlenen, u nieuwsbrieven, updates, marketingcommunicatie en andere informatie te 
kunnen sturen die voor u van belang kan zijn. We gebruiken ook externe diensten zoals Google 
Analytics om gegevens te verzamelen over de bezoekers van onze Website. Soms geven wij onze 
geautoriseerde dienstverleners toestemming voor toegang tot samengestelde statistieken over onze 
klanten, verkoop, trafficpatronen, gebruik en soortgelijke informatie. 

JBT moedigt u aan om de privacyverklaringen van websites te lezen die u vanuit JBT wilt bezoeken 
zodat u kunt begrijpen hoe deze websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. JBT is niet 

http://www.jbtc.com/privacy-and-cookie-policy#cookies


verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere content op websites buiten de website van 
JBT. 

Cookiemelding en -beleid 

Deze Website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden, volgens ons onderstaande 
beleid, voor technische, analytische en advertentiedoeleinden. 

Eigen cookies verwijzen naar de cookies die onze Website heeft ingesteld, wij zijn de enige met 
toegang tot deze informatie. Met cookies van derden of op verzoek kunnen derden toegang krijgen 
tot de verzamelde gegevens. 
Niet alle cookies zijn noodzakelijk voor navigatie op de Website. Cookies die worden gebruikt voor 
analytische en advertentiedoeleinden, zoals de analyse- en advertentiecookies van de Website 
(niet-essentiële cookies), zijn niet noodzakelijk voor navigatie op onze Website. U hebt de keuze om 
deze niet te accepteren en kunt deze altijd wissen en de Website normaal gebruiken. 

Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze? 

Cookies zijn bestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden gedownload zodra u 
bepaalde websites bezoekt. Cookies staan een website bijvoorbeeld toe om een gebruikerssessie 
vast te stellen, uw voorkeuren op te halen (bijv. de taal), gegevens te verzamelen over uw 
surfgewoonten of om u advertenties te laten zien op basis van uw voorkeuren. 

Wij gebruiken essentiële cookies voor ons legitieme belang om u toegang te verschaffen tot deze 
Website en deze Website te kunnen laten gebruiken en wij vragen om uw toestemming voor het 
gebruik van advertentie- en analysecookies (niet-essentiële cookies) zodat we kunnen meten hoe u 
reageert op de content van onze Website. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Zie voor meer 
informatie Uw keuzes. 

Verzamelde persoonsgegevens en soorten cookies die wij gebruiken 

Onze Website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor technische, analytische en 
advertentiedoeleinden. 

Cookies en informatie die wordt vastgelegd via deze Website wordt opgeslagen voor een bepaalde 
bewaarperiode. U kunt deze cookies echter altijd verwijderen voordat de vervaldatum is bereikt. 

Het soort cookies dat wij gebruiken: 

Naam cookie Soort cookie en doel Bron Bewaarperio

de 

Analytisch 

_ga 

Advertenties via Google Analytics (niet-

essentieel). Deze cookie wordt gebruikt voor 

advertentie- en analytische doeleinden. Met 

deze cookie kunnen we het aantal Bezoeken 

aan de website meten en daardoor kunnen we 

uw ervaring op de website begrijpen en 

bezoekers die nieuw zijn op de website 

onderscheiden van terugkerende bezoekers. 

Deze cookie volgt uw gedrag zoals uw 

bezoekjes aan en interactie met onze website. 

Deze cookie verzamelt gegevens zoals het IP-

adres, meest bezochte pagina's, hoe u de 

Website hebt bereikt of het aantal gebruikers 

www.abprocess.com 

http://amss.co 2 jaar 
www.myjbtsystems.com 

http://www.jbtc.com/privacy-and-cookie-policy#choices
http://www.jbtc.com/privacy-and-cookie-policy#choices
http://www.abprocess.com/
http://amss.co/


dat content deelt. 

Cookies zoeken 

_x-mapping-cnpnknme 

Deze cookie zorgt voor het gebruik van load 
balancing. 

Sessie 

Cloudflare 

_cfduid 

Beveiliging Cloudflare (essentieel). 
Deze cookie wordt gebruikt om vertrouwde 

webtraffic te identificeren. Het komt niet 

overeen met een gebruikers-ID van de 

webtoepassing en slaat geen persoonlijk 

identificeerbare informatie op. 

http://amss.co 1 jaar 

Analytisch 

__utmb 
Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe 

sessies/bezoeken vast te stellen.  
www.avure-hpp-

foods.com 

30 min 

Analytisch_ 

_utmt 
Deze cookie wordt gebruikt om het aantal 

verzoeken onder controle te houden.  

www.avure-hpp-

foods.com 

10 min 

Analytisch 

__utmz 

__utmc 

Deze cookie bewaart informatie over de bron of 

legt uit hoe de gebruiker de Website heeft 

bereikt. Ook bepaalt deze cookie of de 

gebruiker een nieuwe sessie/bezoek deed. 

www.avure-hpp-

foods.com 

6 maanden 

Sessie 

Analytisch 

__utma 

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en 

sessies van elkaar te onderscheiden.  

www.avure-hpp-

foods.com 

 2 jaar 

Analytisch 

_gat 

_ga 

_gid 

Advertenties via Google Analytics (niet-

essentieel). Deze cookies worden gebruikt 

voor advertentie- en analytische doeleinden. 

Met deze cookies kunnen we het aantal 

Bezoeken aan de website meten en daardoor 

kunnen we uw ervaring op de website 

begrijpen en bezoekers die nieuw zijn op de 

website onderscheiden van terugkerende 

bezoekers. Deze cookies volgen uw gedrag 

zoals uw bezoekjes aan en interactie met onze 

website. Deze cookies verzamelen gegevens 

zoals het IP-adres, meest bezochte pagina's, 

hoe u de Website hebt bereikt of het aantal 

gebruikers dat content deelt. 

www.tippertie.com 

www.wolf-tec.com 

2 jaar 

1 dag 

CloudFlare 

ASP.NET_SessionId 

Functionaliteit. Dit is een algemene 

platformsessiecookie die onze websites 

gebruiken en die geschreven zijn met 

technologieën op basis van Microsoft .NET. 

Wordt gebruikt om een anonieme 

gebruikerssessie door de server te 

onderhouden. 

www.jbtc.com Sessie 

AddThis 

_ 

_atuvs 

_atuvc 

uvc 

AddThis sociale deelwidget. Deze cookies 

horen bij de AddThis sociale deelwidget, die in 

onze website is geïmplementeerd om 

bezoekers de mogelijkheid te bieden content te 

delen met een groot aantal andere netwerk- en 

deelplatforms. Deze slaat het aantal keren op 

dat een pagina is gedeeld. De uvc cookie wordt 

gebruikt om het gebruik van de AddThis.com 

service te volgen. Hiermee kan een gebruiker 

een webpagina delen met vele sociale 

websites. 

30 min 

1 jaar 

1 jaar 

www.tippertie.com 

www.abprocess.com 

www.jbtc.com 
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http://www.avure-hpp-foods.com/
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http://www.avure-hpp-foods.com/
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Sc_analytics_global_cookie Prestaties: Deze cookies horen bij het 

SiteCore Content Management Systeem en 

worden gebruikt voor webanalyse om 

herhaalde bezoeken door unieke gebruikers 

vast te stellen. 

10 jaar 

loc Volgt het gebruik van de Addthis.com service 1 jaar 

_PHPSESSID Deze cookie bevat een verwijzing naar een 

sessie die op de webserver is opgeslagen. Er 

wordt geen informatie opgeslagen in de 

browser van de gebruiker en deze cookie kan 

alleen door de huidige website worden 

gebruikt.  

Deze slaat de gebruikersnaam van de 

gebruiker op en een gecodeerde sleutel 

waarmee een gebruiker aangemeld blijft op 

een website en zonder zich opnieuw aan te 

melden kan navigeren. Zonder deze cookie kan 

een gebruiker niet naar delen van de website 

doorgaan waarvoor geauthentiseerde toegang 

nodig is.  

www.myjbtsystems.com Als een 

gebruiker de 

browser sluit 

Analytisch 

_ga 

_gid 

Advertenties via Google Analytics (niet-

essentieel). Deze cookies worden gebruikt 

voor advertentie- en analytische doeleinden. 

Met deze cookies kunnen we het aantal 

Bezoeken aan de website meten en daardoor 

kunnen we uw ervaring op de website 

begrijpen en bezoekers die nieuw zijn op de 

website onderscheiden van terugkerende 

bezoekers. Deze cookies volgen uw gedrag 

zoals uw bezoekjes aan en interactie met onze 

website. Deze cookies verzamelen gegevens 

zoals het IP-adres, meest bezochte pagina's, 

hoe u de Website hebt bereikt of het aantal 

gebruikers dat content deelt. 

www.plfinternational.com 

www.jbtc.com 2 jaar 

1 dag 

Cookies zoeken 

_x-mapping-mhjbcgol 

Deze cookie is als het ware een zoekopdracht 
die het gebruikt van cookies op het web 
verkent. 
Het bezoekt de populairste websites op het 
internet en bekijkt vervolgens welke cookies 
zijn achtergelaten als gevolg van het bezoek.  

Sessie 

Niet-geclassificeerd 

_ct_timezone 

_ct_pointer_data  

_ct_fkp_timestamp 

_ct_ps_timestamp  

_apbct_timestamp  

Deze cookie slaat informatie op over de 

tijdstempels 

www.sfds.eu Sessie 

_apbct_cookies_test Deze cookie wordt gebruikt om andere cookies 

te controleren. 

www.sfds.eu Sessie 

Met wie delen we deze informatie? 

Informatie die wordt verzameld via Google Analytics wordt gedeeld met Google en haar partners, die 
het kunnen combineren met andere informatie die u hebt aangeleverd of die zij hebben verzameld 
over uw gebruik van hun diensten. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van Google in 
de Verenigde Staten van Amerika, volgens hun privacypraktijken. 

Uw keuzes 

U kunt deze cookies als volgt beheren en verwijderen via de instellingen van uw browser: 

www.jbtc.com 

www.jbtc.com 

www.plfinternational.com 

http://www.myjbtsystems.com/
http://www.plfinternational.com/
http://www.jbtc.com/
http://www.sfds.eu/
http://www.sfds.eu/


 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Safari
 Opera
 Microsoft Internet Explorer
 Safari voor iOS (iPhone en iPad)
 Chrome voor Android
 Windows Phone

Contact 

Mocht u vragen of zorgen hebben omtrent ons gebruik van cookies, dan kunt u een e-mail 
sturen naar: privacy@jbtc.com. 

LINKS NAAR WEBSITES 

Deze Website kan links naar andere websites bevatten. JBT is niet verantwoordelijk voor de 
privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites, waaronder websites die een speciale relatie 
of samenwerking met ons kunnen hebben (zoals pagina's met hetzelfde merk of relaties die zijn 
"aangedreven door" of "in samenwerking met"). Wij slaan geen informatie op die wij samen met 
andere websites verzamelen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens. 
Andere websites waar wij een link naar hebben geplaatst kunnen echter persoonsgegevens van u 
verzamelen waar wij geen controle over hebben. Om uw privacy te beschermen, leest u altijd het 
privacybeleid van de websites door die u via een link op deze Website bezoekt. Houd er rekening 
mee dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op onze Website en niet op de websites van 
andere bedrijven of organisaties waar wij een link naar plaatsen. 

Openbare fora 

Eventuele informatie die u bekendmaakt op onze Website, in blogs, op berichtenborden, in 
chatruimten of op andere openbare delen van de Website, of op websites van derden waar de 
Website een link naar heeft geplaatst, wordt openbare informatie. Ga voorzichtig om met het 
bekendmaken van persoonsgegevens in deze openbare delen. We behouden ons het recht voor om 
naar eigen goeddunken posts of content te verwijderen uit een post. 

SOCIAL MEDIA 

Wij kunnen informatie van andere bronnen verzamelen, zoals van social media platforms. Zij delen 
mogelijk informatie over hoe u reageert op onze social media content.  Wij hebben geen controle 
over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door dergelijke 
websites, toepassingen of platforms van derden waar uw gegevens aan bekend zijn gemaakt. U 
dient het privacybeleid en de instellingen van dergelijke social network websites waar u zich voor 
aanmeldt door te nemen zodat u begrijpt welke informatie zij mogelijk delen. Als u niet wilt dat uw 
social network websites informatie over u delen, dan dient u contact op te nemen met die websites 

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy


om na te gaan of u daar de mogelijkheid krijgt om u af te melden voor het delen van dergelijke 
informatie. JBT is niet verantwoordelijk voor hoe deze websites van derden de gegevens delen die 
van of over u verzameld zijn. 

BEVEILIGING 

Wij gebruiken een beveiliging die geschikt is voor de gevoeligheid van de persoonsgegevens om 
deze te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, 
kopiëren, gebruik of wijziging. Deze beveiliging bestaat uit fysieke maatregelen zoals beperkte 
toegang tot kantoren en apparatuur, organisatorische maatregelen zoals veiligheidsafzettingen en 
het publiceren van dit beleid aan het juiste personeel met instructies hoe men handelt in 
overeenstemming met de principes (bijvoorbeeld het beperkten van de toegang op "moet-weten" 
basis) en technologische maatregelen zoals het gebruik van wachtwoorden en/of encryptie.  

Een verdere bekendmaking van onze beveiligingsmaatregelen kan diegenen helpen die dergelijke 
beveiligingsmaatregelen mogelijk willen omzeilen. Mocht u verdere vragen hebben over de 
beveiliging, neem dan direct contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@jbtc.com. 
Om ervoor te zorgen dat ons personeel ons privacybeleid volgt, bieden wij ons personeel de 
middelen en kennis om de persoonsgegevens te beschermen waar zij mogelijk mee omgaan. 
Personeel dat ons privacybeleid overtreedt kan disciplinaire maatregelen verwachten, waaronder 
een mogelijke beëindiging van de tewerkstelling en/of vervolging. 

HET BEKENDMAKEN VAN INFORMATIE 

Het is JBT toegestaan persoonsgegevens bekend te maken als wij reden hebben te vermoeden dat 
het bekendmaken van deze informatie noodzakelijk is voor het vaststellen, contact maken met of 
iemand juridisch te vervolgen die een overeenkomst met JBT heeft overtreden of die schade kan 
toebrengen, onze rechten kan overtreden, onze eigendommen (bewust of onbewust) kan verstoren, 
de rechten van andere gebruikers van de Website kan overtreden of die van iemand anders. Wij 
kunnen informatie bekendmaken als reactie op een dwangbevel, een huiszoekingsbevel, in verband 
met juridische processen, op bevel van een gerechtshof, voor een juridisch proces of andere 
wetsnalevingsmaatregelen. Het is JBT toegestaan persoonsgegevens bekend te maken of er 
toegang toe te verschaffen indien wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, 
om onze wettelijke rechten uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische processen, 
evenals voor administratieve of andere doeleinden die wij noodzakelijk achten voor het onderhouden 
en verbeteren van onze producten en diensten en om diensten te verlenen. 

REACTIE OP "NIET VOLGEN" SIGNALEN 

Bepaalde internetbrowsers bieden de mogelijkheid om "niet volgen" signalen te verzenden. Omdat 
er nog geen uniforme maatstaven voor "niet volgen" signalen zijn aangenomen, verwerkt JBT geen 
"niet volgen" signalen en reageert daar ook niet op. 

NALEVING EN INFORMATIE OVER DE CHILD ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) 

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy


De Child Online Privacy and Protection Act (COPPA) reguleert het verzamelen van online informatie 
van personen jonger dan 13 jaar. Het is ons beleid om niet bewust persoonsgegevens te 
verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, lever dan 
geen persoonsgegevens aan via de Website. Als u jonger dan 18 jaar bent en reeds 
persoonsgegevens hebt aangeleverd via de Website, laat dan een ouder of verzorger onmiddellijk 
contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@jbtc.com zodat we dergelijke
gegevens uit onze bestanden kunnen verwijderen. 

Contact 

Richt alle vragen met betrekking tot persoonsgegevens of dit Privacybeleid aan: 

JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com

VERANDERINGEN VAN HET PRIVACYBELEID 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd wanneer wij nieuwe functies, producten en 
diensten toevoegen, als de wet verandert en naarmate de privacy en beste praktijken voor de 
beveiliging zich ontwikkelen. Bovenaan dit Privacybeleid staat de datum waarop het van kracht is 
gegaan. Zo is het gemakkelijker voor u om te zien wanneer er iets is gewijzigd. Als wij wezenlijke 
veranderingen van dit Privacybeleid doorvoeren met betrekking tot het gebruik of bekendmaken van 
persoonsgegevens, dan zullen wij daarover vooraf een bericht plaatsen op deze Website. 
Veranderingen zijn van toepassing op gegevens die worden verzameld nadat de verandering van 
kracht is gegaan. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig om te kijken of er iets veranderd is. Kleine 
veranderingen of veranderingen die geen groot effect hebben op de individuele privacybelangen 
kunnen altijd en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Uw gebruik van de Website geeft 
aan dat u akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid en uw blijvende gebruik na het 
plaatsen van dergelijke veranderingen geeft aan dat u akkoord gaat met elk gereviseerd 
Privacybeleid. Sluit de Website onmiddellijk als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit 
Privacybeleid of een eventueel gereviseerd Privacybeleid. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, 
de praktijken van de Website of uw interactie met de Website, dan kunt u een e-mail sturen naar 
privacy@jbtc.com. 

Europees Privacybeleid 

Zowel het Algemene Privacybeleid als dit Europese Privacybeleid is van toepassing op personen die 
woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte. Dit Europese Privacybeleid prevaleert indien 
de bepalingen van het Algemene Privacybeleid en dit Europese Privacybeleid niet met elkaar 
overeenkomen voor bepaalde personen (en louter en alleen voor dergelijke personen). 

DIT EUROPESE PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE PERSOONSGEGEVENS 
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VAN U DIE WIJ VERZAMELEN, BEWAREN, GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN, ONGEACHT DE 
MANIER WAAROP WE DEZE VERZAMELEN (D.W.Z. VIA EEN WEBSITE OF ANDERSZINS). 

Dit Europese Privacybeleid is niet van toepassing op werknemers.  Werknemers van JBT die 
woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte 
dienen het Privacybeleid Europese werknemers van JBT door te nemen. 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens betreffen doorgaans gegevens waaraan de identiteit van een persoon kan 
worden ontleend. Het kan bestaan uit uw naam, postadres, privé telefoonnummer of e-mailadres, 
persoonlijke geschiedenis (waaronder financiële gegevens en kredietgegevens, donaties, 
persoonlijke gezondheidsinformatie, facturatiegeschiedenis, persoonlijke familie en relationele zaken 
en boetes of criminele informatie), persoonlijke informatie met betrekking tot betrokkenheid bij het 
bedrijf, werkervaring (verleden en heden), inkomen en uitkeringen, medische gegevens, 
belastinggegevens en veiligheidsmachtigingen.  

Het verzamelen van persoonsgegevens 

Wij verzamelen persoonsgegevens via deze Website, evenals via correspondentie, faxen, e-mails, 
telefonische vragen, webformulieren en andere communicatiemiddelen. Wij verzamelen dergelijke 
informatie als wij producten of diensten op de markt zetten of aanbieden en voor andere wettelijk 
toegestane doeleinden.  

Wij (en de bij ons aangesloten, geautoriseerde dienstverleners) kunnen informatie verzamelen, 
opslaan en gebruiken, zoals: 

a. over uw bezoek aan en gebruik van deze Website;
b. als u goederen of diensten bestelt of akkoord gaat met de aankoop daarvan;
c. om garantierechten en -plichten te volgen;
d. om productinformatie aan te bieden (met betrekking tot diensten of anderszins);
e. over transacties die worden uitgevoerd tussen u en ons;
f. die u aan ons stuurt als u met ons correspondeert;
g. als u een account aanmaakt bij ons, dan kunnen wij u vragen om uw naam, leeftijd, geografische

locatie en andere demografische gegevens, e-mailadres, straat of andere persoonsgegevens (u
kunt de Website echter ook bezoeken zonder deze informatie aan te leveren); of

h. wij verzamelen facturatie- en creditcardgegevens als u producten en diensten koopt bij JBT.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer en uw bezoeken aan deze Website, zoals uw 
IP-adres, geografische locatie, type browser, domeinnamen, adressen van doorverwijzende 
websites, toegangstijden, duur van bezoek en aantal bekeken pagina's. We kunnen deze informatie 
gebruiken om deze Website te beheren, de bruikbaarheid van de Website te verbeteren, om beter 
diensten te verlenen, u nieuwsbrieven, updates, marketingcommunicatie en andere informatie te 
kunnen sturen die voor u van belang kan zijn. We gebruiken ook externe diensten zoals Google 
Analytics om gegevens te verzamelen over de bezoekers van onze Website. Soms geven wij onze 
geautoriseerde dienstverleners toestemming voor toegang tot samengestelde statistieken over onze 
klanten, verkoop, trafficpatronen, gebruik en soortgelijke informatie. 

Wij verzamelen meestal persoonsgegevens van u of van derden en als vertegenwoordiger namens 
derden indien wij hier expliciet toestemming voor hebben gekregen of indien dit anderszins wettelijk 
is toegestaan. Derden zijn bijvoorbeeld organisaties waar we mee samenwerken om diensten aan u 
of namens u te verlenen en organisaties die uitbesteden en andere diensten voor ons verlenen 
(zoals bedrijven in systeemontwikkeling en onderhoud). 



Hoe wij persoonsgegevens gebruiken 

Over het algemeen verzamelen wij voornamelijk persoonsgegevens om diensten te verlenen aan 
onze klanten, voor administratieve of beheerdoeleinden en om onze relatie met onze klanten te 
verbeteren.  

JBT verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om haar Website te beheren en om de diensten te 
verlenen die u hebt verzocht. 

Het is JBT toegestaan om uw persoonsgegevens ook te gebruiken om u te informeren over andere 
producten of diensten die bij JBT en haar partners verkrijgbaar zijn. Het is JBT ook toegestaan om 
contact met u op te nemen via vragenlijsten om onderzoek te doen naar uw mening over de huidige 
producten of diensten of over potentiële nieuwe producten of diensten. 

JBT verkoopt, verhuurt of least haar klantenlijsten niet aan derden. 

In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens (e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer) 
niet overgedragen aan derden. Het is JBT toegestaan gegevens te delen met betrouwbare partners 
om statistische analyses uit te voeren, u een e-mail te sturen of berichten per post, om 
klantenservice te bieden of om leveringen te regelen. Het is alle dergelijke derden verboden om uw 
persoonsgegevens te gebruiken, behalve om u producten of diensten te verlenen, en zij zijn 
verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te behouden. 

Het is JBT toegestaan om de websites en pagina's te volgen die onze bezoekers binnen JBT 
bezoeken om te bepalen welke informatie het populairst is. Deze gegevens kunnen worden gebruikt 
om aangepaste content en advertenties aan gebruikers aan te bieden waarvan het gedrag aangeeft 
dat men geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp. 

JBT maakt uw persoonsgegevens alleen bekend als zij daartoe wettelijk verplicht wordt of in goed 
vertrouwen van mening is dat een dit noodzakelijk is om: (a) de wet te volgen of voor een juridisch 
proces namens JBT of de Website; (b) de rechten of eigendommen van JBT te beschermen en 
verdedigen; en (c) te handelen onder omstandigheden ter bescherming van de persoonlijke 
veiligheid van gebruikers van JBT of het openbare publiek. 

Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te delen met zakelijke entiteiten in verband met de 
verkoop, toewijzing, fusie of andere overdracht van alle of een deel van John Bean Technologies 
Corporation of een van haar dochterondernemingen, partners, zaken of bedrijfsactiva aan een 
dergelijke zakelijke entiteit (waaronder door een verkoop in verband met een faillissement). Een 
dergelijke koper, toegewezene of opvolgende zakelijke entiteit wordt vereist de voorwaarden van 
deze privacyverklaring over te nemen. 

Wij vertrouwen op de volgende juridische gronden om uw persoonsgegevens te verwerken, zijnde: 

Het uitvoeren van een overeenkomst – Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken om een overeenkomst aan te gaan of om een overeenkomst uit te voeren die u of uw 
bedrijf met ons gesloten heeft.  

Toestemming – Indien wettelijk vereist, vertrouwen wij op uw toestemming voor het verzamelen van 
uw persoonsgegevens.  

Legitiem belang – Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor ons legitieme 
belang om onze producten of diensten te verbeteren. Overeenkomstig ons legitieme belang, is het 
ons toegestaan om technische informatie te gebruiken zoals beschreven in dit Beleid en om 
persoonsgegevens te gebruiken voor onze marketingdoeleinden.  



Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden die aan u worden 
gecommuniceerd of voor andere doeleinden die specifiek wettelijk zijn toegestaan. 

Het verkrijgen van toestemming 

Behalve indien anderszins wettelijk toegestaan, zorgen wij ervoor dat we de verplichte toestemming 
verkrijgen voorafgaand aan het verzamelen van informatie en in elk geval voor het gebruik of 
bekendmaken van uw persoonsgegevens voor een doel dat niet eerder aan u is gecommuniceerd. U 
kunt uw toestemming mondeling, schriftelijk, via elektronische communicatie of een ander middel 
geven dat redelijkerwijs kan worden gebruikt om uw toestemming te geven. Wij zullen u om uw 
uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij gevoelige gegevens verzamelen, gebruiken of 
bekendmaken. Tevens kunnen wij informatie delen met derde partners waarvoor u toestemming 
hebt gegeven.  Uw toestemming kan ook intrinsiek onderdeel zijn van de omstandigheden, zoals 
wanneer u reeds persoonsgegevens aan ons hebt verschaft en u uw relatie met ons voortzet of 
wanneer u onze vertegenwoordigers uw telefoonnummer hebt verschaft zodat wij contact met u 
kunnen opnemen. Behalve indien anderszins wettelijk toegestaan, gebruiken wij de informatie alleen 
voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens 
verzamelen, gebruiken of bekendmaken op basis van uw toestemming en indien anderszins wettelijk 
toegestaan. 

Als uw toestemming is verplicht, kunt u uw toestemming altijd terugtrekken (tenzij het terugtrekken 
van uw toestemming het uitvoeren van wettelijke plichten in de weg staat) door ons 30 dagen van 
tevoren hier een bericht over te sturen per e-mail aan privacy@jbtc.com. Het terugtrekken van uw
toestemming kan echter een nadelig effect hebben op onze mogelijkheid om producten en diensten 
aan u te leveren en om onze relatie met u te onderhouden. 

Derden 

Wij blijven verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die ter verwerking aan derden wordt 
gecommuniceerd. Daarom zorgen wij ervoor dat derden die namens ons producten of diensten 
leveren en die voorzien zijn van persoonsgegevens, de intentie van dit Privacybeleid volgen door 
een vergelijkbaar niveau gegevensbescherming te hanteren of, indien vereist, ons ervan te 
verzekeren dat zij de persoonsgegevens niet anders zullen gebruiken of bekendmaken dan voor het 
doel waarvoor de persoonsgegevens zijn gedeeld.   

Beperkingen 

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de 
doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt voorafgaand aan of ten tijde van verzameling, of 
eventuele andere redelijke en legitieme doeleinden of indien wettelijk verplicht. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet en maken deze ook niet bekend, behalve voor de 
doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, voor nieuwe doeleinden waar u toestemming voor hebt 
gegeven of indien wettelijk verplicht. 

Als voorwaarde om u of namens u diensten te verlenen, of als administratieve of beheereis, vereisen 
wij geen toestemming voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van persoonsgegevens 
buiten dat wat redelijkerwijs nodig is voor dergelijke doeleinden, of om onze wettelijke plichten te 
vervullen. 

Het bewaren van persoonsgegevens 
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We kunnen uw persoonsgegevens, waaronder correspondentie of opmerkingen, bewaren. Uw 
persoonsgegevens gebruiken wij, maken wij bekend of bewaren wij zo lang als nodig is voor de 
doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en indien wettelijk of zakelijk verplicht. Wij hanteren 
minimale en maximale bewaarperiodes en -procedures voor het bewaren en vernietigen van uw 
persoonsgegevens. Indien persoonsgegevens worden bewaard om een beslissing over u te nemen, 
dan bewaren we dergelijke gegevens voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze interne 
naleving en beleid voor het bewaren van gegevens. 

Rechten over persoonsgegevens 

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u recht op toegang, 
rectificatie, wissen, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid met betrekking tot uw 
persoonsgegevens en u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Toegang tot uw persoonsgegevens 

Onderhevig aan de uitzonderingen volgens het toepasselijk recht, stellen we op uw verzoek uw 
persoonsgegevens beschikbaar die wij hebben verzameld, gebruikt of bekendgemaakt. Dergelijke 
informatie stellen we u beschikbaar in een vorm die algemeen begrijpelijk is, waaronder uitleg van 
eventuele afkortingen of codes en indien nodig in een alternatieve vorm. Stuur simpelweg uw 
verzoek voor toegang naar ons met de informatie in het deel "Neem contact met ons op" aan het 
einde van dit Europese Privacybeleid. 

Afmelden & uitschrijven 

Wij respecteren uw privacy en bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van 
communicatie van JBT door een e-mail te sturen naar privacy@jbtc.com.

Nauwkeurigheid 

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens kloppend en volledig 
blijven. Wij werken uw persoonsgegevens niet routinematig bij, tenzij een dergelijke verwerking 
noodzakelijk is of indien u ons verzoekt dit te doen. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw 
persoonsgegevens kloppend en geheel compleet zijn, dient u ons in te lichten over veranderingen 
van de persoonsgegevens die aan ons hebt aangeleverd. 

U kunt de nauwkeurigheid of volledigheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben altijd 
betwisten, onderhevig aan de wettelijke uitzonderingen. Als u met succes kunt aantonen dat de 
persoonsgegevens die wij van u hebben niet kloppen of onvolledig zijn, dan zullen wij deze 
persoonsgegevens voor zover nodig aanpassen. Indien geschikt dragen wij de aangepaste 
informatie over aan derden waaraan wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven. 

Antwoordtijden 

Wij stellen alles in het werken om binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek op alle 
schriftelijke verzoeken te reageren. Indien van toepassing zullen we het u schriftelijk laten weten als 
wij niet binnen dit tijdsbestek op uw verzoek kunnen reageren. Indien van toepassing hebt u het 
recht om een klacht met betrekking tot dit tijdsbestek in te dienen bij de toepasselijke 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Kosten 
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Wij verwachten over het algemeen zonder kosten toegang te kunnen verlenen. We behouden ons 
echter het recht voor om redelijke kosten in rekening te brengen als u transcriptie, reproductie of 
verzending van dergelijke informatie verzoekt. In navolging op uw verzoek voor transcriptie, 
reproductie of verzending zullen wij u informeren over de kosten die in rekening gebracht zullen 
gaan worden. U hebt vervolgens de mogelijkheid om uw verzoek in te trekken voordat u dergelijke 
kosten zult oplopen.  

Uw identiteit vaststellen in verband met verzoeken 

We kunnen u vragen ons van voldoende informatie te voorzien zodat we uw identiteit kunnen 
vaststellen voordat we informatie verschaffen over het bestaan, gebruik of bekendmaken van de 
persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Dergelijke informatie wordt alleen gebruikt met het 
oog op dit doel. 

Beveiligingsmaatregelen 

Wij gebruiken een beveiliging die geschikt is voor de gevoeligheid van de persoonsgegevens om 
deze te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, 
kopiëren, gebruik of wijziging. Deze beveiliging bestaat uit fysieke maatregelen zoals beperkte 
toegang tot kantoren en apparatuur, organisatorische maatregelen zoals veiligheidsafzettingen en 
het publiceren van dit beleid aan het juiste personeel met instructies hoe men handelt in 
overeenstemming met de principes (bijvoorbeeld het beperkten van de toegang op "moet-weten" 
basis) en technologische maatregelen zoals het gebruik van wachtwoorden en/of encryptie.  

Contact 

We verwelkomen uw verzoeken volgens dit Europese Privacybeleid of vragen over hoe we uw 
Persoonsgegevens verwerken. Vul ons verzoekformulier in en stuur het per e-mail naar
privacy@jbtc.com zodat we uw verzoek tijdig kunnen beantwoorden.

U kunt ook contact opnemen met onze algemene functionaris gegevensbescherming, welke op de 
volgende manieren te bereiken is: 

JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com

Duitsland: 

Tipper Tie, Inc., dat nu een onderaanneming is van John Bean Technologies Corporation (“Tipper 
Tie”), heeft een functionaris gegevensbescherming (Datenschutzbeauftragter) aangesteld voor het 
verwerken van activiteiten waarbij het de gegevensbeheerder is. U kunt de functionaris 
gegevensbescherming als volgt bereiken: 

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg

http://www.jbtc.com/-/media/files/corporate/jbt-data-request-form.ashx?la=en&hash=1FAFD25483BA10198794B6E96A09174E60AB8463
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VERANDERINGEN VAN HET PRIVACYBELEID 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd wanneer wij nieuwe functies, producten of 
diensten toevoegen, als de wet verandert en naarmate de privacy en beste praktijken voor de 
beveiliging zich ontwikkelen. Bovenaan dit Privacybeleid staat de datum waarop het van kracht is 
gegaan. Zo is het gemakkelijker voor u om te zien wanneer er iets is gewijzigd. Als wij wezenlijke 
veranderingen van dit Privacybeleid doorvoeren met betrekking tot het gebruik of bekendmaken van 
persoonsgegevens, dan zullen wij daarover vooraf een bericht plaatsen op deze Website. 
Veranderingen zijn van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld nadat de 
verandering van kracht is gegaan. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig om te kijken of er iets 
veranderd is. Kleine veranderingen of veranderingen die geen groot effect hebben op de individuele 
privacybelangen kunnen altijd en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Uw gebruik van 
de Website geeft aan dat u akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid en uw blijvende 
gebruik na het plaatsen van dergelijke veranderingen geeft aan dat u akkoord gaat met elk 
gereviseerd Privacybeleid. Sluit de Website onmiddellijk als u niet akkoord gaat met de voorwaarden 
van dit Privacybeleid of een eventueel gereviseerd Privacybeleid. Als u vragen hebt over dit 
Privacybeleid, de praktijken van de Website of uw interactie met de Website, dan kunt u een e-mail 
sturen naar privacy@jbtc.com. 

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy

	Europees_Privacybeleid



