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Voor de in het onderdeel "Reikwijdte" hieronder vermelde diensten voldoet Salesforce aan het EU-U.S. 
Privacy Shield Framework en het Zwitserland-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het 
Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van 
persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, al naar gelang het 
geval, naar de Verenigde Staten worden overgedragen op grond van het Privacy Shield. Salesforce heeft 
aan het Ministerie van Handel verklaard dat zij de Privacy Shield Principles met betrekking tot dergelijke 
gegevens naleeft. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in deze notificatie en de Privacy 
Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles van toepassing.  Voor meer informatie over het Privacy 
Shield programma en om onze certificering te bekijken, kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/. 
 
Reikwijdte: Salesforce.com, inc. en onze dochterondernemingen Datorama, Inc., Demandware LLC, 
Heroku Inc., Krux Digital LLC, MuleSoft, LLC en Quip LLC in de VS houden zich aan de beginselen van het 
EU-U.S. Privacy Shield Framework en Zwitserland-U.S. Privacy Shield Framework met betrekking tot 
persoonsgegevens die door haar klanten op grond van Privacy Shield zijn verstrekt aan Salesforce. Het 
gaat hierbij om de volgende online services: Accounting Subledger, Audience Studio, B2B Commerce, 
Chatter, Commerce Cloud, Community Cloud, Consumer Goods Cloud, Customer 360 Data Manager, 
Database.com, Data Studio, Einstein Analytics, Einstein Bots, Einstein Discovery Classic, Einstein 
Engagement Scoring, Einstein Prediction Builder, Einstein Vision and Language, Emergency Program 
Management, Evergage, Financial Services Cloud, Force.com, foundationConnect, Government Cloud 
Plus, Health Cloud, Heroku, High Velocity Sales, IoT Cloud, IoT Explorer, Live Message, Manufacturing 
Cloud, Marketing Cloud (services aangeboden onder de naam ExactTarget, Social Studio, Predictive 
Intelligence, Datorama en Advertising Studio), Messaging, MuleSoft, myTrailhead, Nonprofit Cloud Case 
Management, Pardot, Pardot Einstein, Quip, Sales Cloud, Sales Cloud Einstein, Salesforce Advisor Link 
(SAL), Salesforce Connect, Salesforce CPQ and Billing, Salesforce Inbox, Salesforce Maps, Salesforce 
Order Management, Salesforce.org Insights Platform: Data Integrity, Service Cloud, Service Cloud Einstein, 
Shift Management Site.com, Sustainability Cloud, WDC, en Workplace Command Center. 
 
Verwerkte gegevens: Salesforce biedt online tools die door onze klanten worden gebruikt voor onderdelen 
van hun bedrijfsvoering. Dit betreft onder meer tools voor klantrelatiebeheer, klantenservice, opbouw van 
communities, gegevensanalyse, intern personeelsbeheer en platformen voor het bouwen van online 
applicaties. Door deze tools te leveren verwerkt Salesforce gegevens die onze klanten verstrekken via onze 
diensten, dan wel gegevens die wij in het kader hiervan op instructie van onze klanten ten behoeve van hen 
verwerken. Hoewel de klanten van Salesforce beslissen welke gegevens worden verstrekt, bevatten deze 
gegevens gewoonlijk informatie zoals contact- en factuurgegevens van hun klanten en gegevens 
betreffende sales-leads, prospects, werknemers en gebruikers van online tools. 
 
Doel van gegevensverwerking: Salesforce verwerkt gegevens verstrekt door klanten met als doel het 
leveren van online diensten aan onze klanten. Om deze doelen te realiseren kan Salesforce toegang nodig 
hebben tot de gegevens om de diensten te kunnen leveren, om technische en ondersteuningsproblemen te 
kunnen behandelen en op te lossen, of om instructies van de klant op te volgen die de gegevens heeft 
verstrekt, of als gevolg van contractuele verplichtingen. 
 
Vragen en klachten: Als u denkt dat Salesforce uw persoonsgegevens in een van de diensten bewaart 
binnen de reikwijdte van onze Privacy Shield certificering, dan kunt u vragen of klachten over onze Privacy 
Shield naleving richten aan privacy@salesforce.com. U krijgt binnen 45 dagen een reactie van Salesforce. 
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Als wij uw zorgen omtrent privacy of het gebruik van uw gegevens niet naar tevredenheid kunnen 
adresseren, kunt u kosteloos contact opnemen met onze third party dispute resolution provider in de VS via 
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Indien noch Salesforce noch onze dispuutoplosser uw 
klacht oplost, heeft u de mogelijkheid een bindende arbitrage aan te vragen bij het Privacy Shield Panel. 
 
Derden die persoonsgegevens kunnen ontvangen: Salesforce maakt gebruik van een beperkt aantal 
externe dienstverleners om ons te helpen onze diensten aan klanten te leveren. Deze externe 
dienstverleners bieden klantondersteuning aan onze klanten, monitoren databases, voeren ander technisch 
werk uit, helpen bij het verzenden van gegevens of leveren gegevensopslagdiensten. Deze derde partijen 
hebben bij het verrichten van hun diensten mogelijk toegang tot persoonsgegevens of kunnen deze 
gegevens mogelijk verwerken of opslaan. Salesforce heeft contracten afgesloten met deze derde partijen 
die beperkingen opleggen aan hun toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens in 
overeenstemming met onze verplichtingen op grond van Privacy Shield. Salesforce blijft aansprakelijk als 
deze derde partijen niet aan deze verplichtingen voldoen en als wij verantwoordelijk zijn voor de 
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. 
 
Uw rechten met betrekking tot toegang, beperking van gebruik en beperking van openbaring: 
Ingezetenen van de EU hebben en Zwitsers ingezetenen het recht persoonsgegevens over henzelf in te 
zien en het gebruik en de openbaring van deze gegevens te beperken. Salesforce heeft zich met onze 
Privacy Shield certificering verplicht deze rechten te eerbiedigen. Omdat medewerkers van Salesforce 
beperkte mogelijkheden hebben om toegang te krijgen tot de gegevens die onze klanten middels onze 
diensten verstrekken, verzoeken wij u om, indien u om toegang, beperking van gebruik of beperking van 
openbaring vraagt, de naam op te geven van de Salesforce klant die uw gegevens aan onze diensten heeft 
verstrekt. Wij geven uw aanvraag dan door aan die klant en zullen deze klant vervolgens alle benodigde 
ondersteuning geven om te voldoen aan uw aanvraag. 
 
Handhaving door U.S. Federal Trade Commission: Verplichtingen van Salesforce in het kader van de 
Privacy Shield zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal 
Trade Commission. 
 
Gedwongen openbaring: Salesforce kan worden verplicht om persoonsgegevens te openbaren ten 
gevolge van een wettig verzoek daartoe van de overheid, onder meer ter waarborging van de nationale 
veiligheid of in het kader van wetshandhaving. 
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