
Wereldwijde 
privacyverklaring van 
Donaldson voor sollicitanten

1. Toepassingsgebied en toepassing 

 Het doel van deze Wereldwijde privacyverklaring voor sollicitanten (deze “Verklaring”) is om informatie te verstrekken met betrekking 
tot: (1) de soorten persoonsgegevens die Donaldson verzamelt en de hiervoor gebruikte processen; (2) de bronnen van deze gegevens; 
(3) de doeleinden waarvoor verwerkt worden en de wettelijke basis waarop dit gebeurt; (4) de retentie van persoonsgegevens; (5) 
de vrijgave van persoonsgegevens aan derden, (6) internationale doorgifte van gegevens; en (7) de rechten met betrekking tot de 
persoonsgegevens van sollicitanten naar de functies bij Donaldson (“u”, “sollicitant”).

 Deze privacyverklaring is een bekrachtiging van Donaldsons toewijzing om uw persoonsgegevens te beschermen en is goedgekeurd 
door alle afzonderlijke juridische entiteiten die verbonden zijn met Donaldson Company, 1400 West 94th Street, Bloomington, MN 
55431, VS. De termen "Donaldson", "wij”, "ons” en "onze" in deze privacyverklaring verwijzen, afhankelijk van de context, samen naar 
de hiervoor vermelde juridische entiteiten.

 De Donaldson-entiteit waar u solliciteert naar een functie, is de "verantwoordelijke voor de verwerking” (hierna de 
“verwerkingsverantwoordelijke”) van uw persoonsgegevens en bepaalt, alleen of samen, met anderen, de doeleinden waartoe en de 
middelen waarmee uw persoonsgegevens verwerkt worden. In bepaalde omstandigheden kan het gezamenlijk met andere Donaldson-
entiteiten verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kunnen zij als verwerkingsverantwoordelijken samen 
de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen (dan zijn zij de "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken").

 Hoewel deze privacyverklaring bedoeld is om het grootste deel van onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens 
wereldwijd te beschrijven, kunnen deze verwerkingsactiviteiten in sommige rechtsgebieden beperkter zijn op basis van de relevante 
toepasselijke wet- en regelgeving. De wetten van een land kunnen bijvoorbeeld de soorten persoonsgegevens beperken die wij 
mogen verzamelen of de manier beperken waarop wij zulke persoonsgegevens verwerken mogen. In zulke gevallen stemmen we ons 
intern beleid en/of onze interne praktijken af op de vereisten van de lokale wet- en regelgeving.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 2.1. In deze privacyverklaring verwijst de term "persoonsgegevens" naar informatie die u als individu identificeert of zou kunnen 
identificeren. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken (dit kan verschillen afhankelijk van het rechtsgebied, op de 
toepasselijke wet- en regelgeving en de aard van de gewenste functie van de sollicitant) omvatten:

• naam, geslacht, adres en telefoonnummer, geboortedatum, foto;

• verblijfs- en werkvergunning, status als militair, invaliditeit, nationaliteit en paspoort-/identiteitsgegevens;

• werkgeschiedenis, technische vaardigheden, opleiding, professionele kwalificaties en registraties, taalvaardigheden, gevolgde 
trainingscursussen;

• indien wettelijk toegestaan en in verhouding tot de functie van een sollicitant of toekomstig sollicitant de resultaten van 
kredietcontroles en antecedentenonderzoeken, screening, gezondheidsattesten, rijbewijsnummer, kenteken en rijhistorie;

• informatie opgeslagen op beveiligingssystemen, met inbegrip van beveiligingscamera's en andere beveiligings- en technische 
systemen, in de mate dat dit is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving;

• voicemails, e-mails, correspondentie en communicatie met een sollicitant;

• datum van de sollicitatie, informatie met betrekking tot het beheer van het sollicitatieproces.

 2.2. Er kunnen gevallen zijn waarin de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen, beschouwd worden als gevoelige 
persoonlijke informatie volgens de privacywetgeving in sommige landen. Afhankelijk van de wet- en regelgeving in het rechtsgebied 
in kwestie, kunnen “bijzondere persoonsgegevens" persoonlijke informatie omvatten waaruit wij de raciale of etnische afkomst van 
personen kunnen bepalen of afleiden, politieke opvattingen, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een 
vak- of beroepsvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of toestand, genetische of biometrische gegevens, gegevens met 
betrekking tot het seksleven of seksuele oriëntatie of gerechtelijke gegevens (met inbegrip van informatie met betrekking tot de 
veroordeling voor of vermeende pleging van strafbare feiten). Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens in uw rechtsgebied enkel 
als en voor zover de toepasselijke wetgeving ons dit toestaat.
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3. Bronnen van persoonsgegevens

 3.1. Rechtstreeks van u verkregen persoonsgegevens

 Veel van de persoonlijke informatie die we verwerken, is informatie die u bewust rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via uw 
sollicitatieformulier, cv, motivatiebrief of anderszins tijdens een sollicitatiegesprek of vervolgcommunicatie met Donaldson.

 Wanneer u ons de persoonsgegevens verstrekt van derden zoals uw vorige werkgever vertrouwen wij erop dat u hen in kennis stelt 
van het feit dat hun gegevens met ons gedeeld zullen worden, hoe deze gegevens verwerkt zullen worden en hoe zij hun rechten 
kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel7 hieronder.

 3.2. Persoonsgegevens van derden

 We verwerken ook persoonlijke informatie over u die we ontvangen van derden, waaronder voormalige werkgevers; 
onderwijsinstellingen waarbij u kwalificaties hebt behaald; professionele medische instanties; wetshandhavingsinstanties, 
overheidsinstanties, regelgevende instanties en/of elke andere persoon met de juiste wettelijke bevoegdheid en wervingsbureaus. 
Wanneer dit volgens de wet- en regelgeving of anderszins toegestaan is, kan de van derden ontvangen informatie bestaan uit de 
resultaten van achtergrondonderzoeken en antecedentenonderzoek over u.

4. Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens en bijbehorende grondslagen

 4.1. Afhankelijk van het land en de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens over sollicitanten verzamelen, 
gebruiken, vrijgeven of anderszins verwerken voor de volgende doeleinden:

• met u communiceren met betrekking tot onze vacatures en het wervingsproces;

• uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor een functie bij ons beoordelen;

• bepalen of u in aanmerking komt voor een baan;

• gelijke kansen en diversiteit op onze werkplek monitoren;

• zorgen voor de veiligheid van onze gebouwen en medewerkers.

 4.2. Afhankelijk van het land en de toepasselijke wet- en regelgeving zijn de terreinen van Donaldson uitgerust met camerabewaking 
die gebruikt kan worden voor de volgende doeleinden:

• het voorkomen en opsporen van criminaliteit;

• het beschermen van de veiligheid en gezondheid van Donaldsons gasten en personeel;

• het beheer en de bescherming van Donaldsons eigendommen en die van haar personeel, gasten en andere bezoekers van 
Donaldson; en

• voor doeleinden m.b.t. kwaliteitsborging, in de mate die toegestaan is onder de toepasselijke wet- en regelgevingt.

 4.3.  De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden zijn o.a.: 
4.3.1. Om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst; 
4.3.2. De gerechtvaardigde zakelijke belangen van Donaldson, zoals deze hierboven uiteengezet zijn; 
4.3.3. Uw (expliciete) toestemming; 
4.3.4. Het naleven van enige juridische of wettelijke verplichting waaraan Donaldson onderworpen is; 
4.3.5. Het beschermen van de cruciale belangen van de betrokkene of enige andere natuurlijke persoon; of 
4.3.6. Het instellen, uitoefenen of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

5. Vrijgave van uw persoonsgegevens

 5.1. Algemeen

 Voor de hierboven uiteengezette doeleinden wordt informatie over u vrijgegeven aan HR-personeel, managers en andere relevante 
personen binnen onze organisatie.

 5.2. Onze agenten, dienstverleners en leveranciers

 Zoals vele bedrijven vragen wij derden van tijd tot tijd om de verwerking bij bepaalde functies en/of van bepaalde informatie voor ons 
uit te voeren. Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens aan derden uitbesteden of uw persoonsgegevens verstrekken 
aan externe dienstverleners, zoals in het geval van IT-onderhoud en software, loonadministratie en beveiligingsdienstverleners, 
verplichten wij deze derden om uw persoonsgegevens te beschermen met passende beveiligingsmaatregelen en, indien vereist onder 
de toepasselijke wetgeving van het land, schriftelijke overeenkomsten te sluiten die vereisen dat persoonsgegevens worden verwerkt 
in overeenstemming met onze instructies, dat wij van de verwerking in kennis moeten zijn gesteld en dat de persoonsgegevens 
vertrouwelijk behandeld moeten worden.
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 Donaldson deelt ook persoonlijke informatie met andere bedrijven, verkopers en zakenpartners, waarbij deze bedrijven zelf 
verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden en/of middelen van de verwerking en voor de rechtmatigheid van 
de verwerking, namelijk: onze auditors, advocaten, consultants; wetshandhavings- en andere overheidsinstanties; huidige of 
vorige werkgevers; onderwijsinstellingen en/of beroepsorganisaties; aanbieders van antecedentenonderzoek en aanbieders van 
strafbladcontroles; krediet- of referentiebureaus.

 5.3. Wettelijke vereisten

 Wij behouden ons het recht voor om alle persoonsgegevens die wij over u hebben vrij te geven als een rechtbank ons hiertoe verplicht 
of een overheidsinstantie daarom verzoekt of als wij het noodzakelijk of wenselijk achten om de wetgeving na te leven of om onze 
eigendomsrechten te beschermen of te verdedigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij behouden ons ook het 
recht voor om enige verzamelde persoonsgegevens te bewaren en deze te verwerken om te voldoen aan specifieke wetten en regels 
in verband met de bewaring van archiefmateriaal.

6. Internationale gegevensoverdrachten

 6.1. Net als de meeste internationale bedrijven hebben we bepaalde aspecten van onze gegevensverwerking en HR-administratie 
gecentraliseerd om ons in staat te stellen onze organisatie beter te beheren. Deze centralisatie kan echter de overdracht van 
persoonsgegevens van het ene land naar het andere tot gevolg hebben. Om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens 
te waarborgen, wordt de doorgifte aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER") die niet onderworpen 
zijn aan hetzelfde beschermingsniveau hebben als de EER uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomsten inzake de 
doorgifte van gegevens tussen de Donaldson-entiteiten, die gebaseerd zijn op de door de Europese Commissie goedgekeurde 
standaardvoorwaarden en bepalingen. U kunt de locaties vanwereldwijd met ons verbonden bedrijven vinden in artikel 12 hieronder. 

 6.2. Indien uw persoonsgegevens overgezet worden aan derden, zoals onze dienstverleners die zijn gevestigd in het buitenland, 
zullen wij ervoor zorgen dat uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming adequaat beschermd worden door passende 
technische, organisatorische, contractuele of andere wettelijke middelen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij nemen 
in het bijzonder maatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen wanneer deze vanuit de EER naar externe landen 
overgemaakt worden. Wij maken gebruik van de geldende besluiten van de Europese Commissie met betrekking tot het adequate 
niveau van gegevensbescherming in bepaalde landen. Andere maatregelen omvatten het sluiten van bindende overeenkomsten met 
externe ontvangers van persoonsgegevens die de derde ertoe verplichten de in deze privacyverklaring genoemde beginselen inzake 
gegevensbescherming te handhaven; door de Europese Commissie goedgekeurde standaardvoorwaarden en bepalingen in onze 
overeenkomsten met derden die informatie ontvangen buiten de EER; of het gebruikmaken van andere aanvaardbare mechanismen 
voor gegevensoverdracht, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde gedragscodes en certificeringen of, in uitzonderlijke 
omstandigheden, gebaseerd op toegestane wettelijke afwijkingen.

 6.3. Stuur een e-mail naar de Privacygroep van Donaldson op Privacy@Donaldson.com voor een kopie van de maatregelen die 
we genomen hebben om uw persoonsgegevens en rechten met betrekking tot gegevensbescherming in deze omstandigheden te 
waarborgen.

7. Uw rechten  

 In overeenstemming met de toepasselijke landspecifieke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten die, 
afhankelijk van deze wetgeving, het volgende omvatten: 

• Informatie en toegang: u hebt het recht om ons te vragen te bevestigen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden, om bepaalde 
informatie in dit opzicht te verkrijgen en een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen die verwerkt worden. Dit recht op informatie 
en toegang is echter onderworpen aan enkele beperkingen. De toegang tot persoonsgegevens kan geweigerd worden (i) indien deze 
toegang de persoonlijke levenssfeer van een andere persoon in gevaar zou kunnen brengen of indien gevoelige bedrijfsinformatie 
onredelijk vrijgegeven zou kunnen worden en (ii) indien u snel na elkaar meerdere verzoeken indient, kunnen wij op uw volgend verzoek 
reageren door te verwijzen naar ons eerdere antwoord en enkel punten aanwijzen die materieel gewijzigd zijn.

• Rectificatie: u hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens worden verbeterd (gerectificeerd) en onvolledige 
gegevens aangevuld worden. Als wij het ermee eens zijn dat de informatie onjuist is, zullen wij deze bijwerken. Als wij het er niet 
mee eens zijn dat de informatie onjuist is, zullen wij u melden dat wij niet akkoord gaan en het feit dat u de informatie als onjuist 
beschouwt in het/de desbetreffende dossier(s) opnemen.

• Beperking: u hebt mogelijk het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zulke beperking betekent dat uw 
persoonsgegevens alleen opgeslagen worden door Donaldson en dat ze niet verder verwerkt worden, terwijl uw klacht behandeld 
wordt. U kunt ons erom verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (i) u de juistheid ervan betwist 
- voor de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek te verifiëren; (ii) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen 
van uw persoonsgegevens en ons vraagt om beperking in plaats daarvan; (iii) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, 
maar u ons meldt dat dit nog steeds nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of zich hiertegen te verdedigen; 
of indien (iv) u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van enig openbaar of gerechtvaardigd belang - voor de tijd die wij nodig 
hebben om uw verzoek te verifiëren.
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• Bezwaarmaking tegen de verwerking: u heeft mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens indien wij dit doen directe marketing, voor onderzoeks- of statistische doeleinden en wanneer de verwerking 
gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dwingende 
en gerechtvaardigde redenen in verband met uw specifieke situatie, behalve in gevallen waarin wettelijke bepalingen uitdrukkelijk 
in deze verwerking voorzien. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen kan 
onderworpen zijn aan de voorwaarde dat Donaldson aantoont dat haar grondslagen voor de verwerking voorrang hebben op uw 
recht om bezwaar te maken.

• Dataportabiliteit: u hebt mogelijk het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt in een 
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zodat deze gemakkelijk door u of door Donaldson aan een ander 
bedrijf overgedragen kan worden. Dit recht geldt alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst 
en als de verwerking automatisch uitgevoerd wordt, zonder de rechten van anderen te beïnvloeden.

• Wissen: u kunt ons erom verzoeken uw persoonsgegevens te wissen als deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden 
waarvoor wij deze verzameld hebben, als u uw toestemming ingetrokken hebt en er geen andere wettelijke grondslag voor de 
verwerking bestaat; indien de verwerking onwettig is of indien het wissen vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

• Recht om een klacht in te dienen: u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, binnen het 
rechtsgebied waar u woont of de plaats waar het probleem dat het voorwerp van de klacht vormt, zich voorgedaan heeft.

• Recht op weigering of intrekking van uw toestemming: indien wij vragen om uw toestemming voor bepaalde 
verwerkingsdoeleinden, kunt u deze toestemming weigeren en te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van enige verwerking van 
uw persoonsgegevens die vóór de intrekking van uw toestemming plaatsgevonden heeft, zal hierdoor niet beïnvloed worden.

• Recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming: u hebt 
mogelijk het recht om niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking 
(d.w.z. verwerking zonder menselijke tussenkomst), indien deze beslissingen juridische gevolgen hebben of een aanzienlijk effect op 
u hebben. 'Geautomatiseerde verwerking' verwijst naar de verwerking van uw persoonsgegevens door geautomatiseerde middelen.

 U kunt de in artikel 7 en 8 beschreven rechten uitoefenen door ons per brief of e-mail een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres 
dat in artikel 11 hieronder vermeld staat. Nadat we uw identiteit geverifieerd hebben, kunnen we vaststellen welke persoonlijke 
informatie we over u bewaren. Wij mogen geen gegevens vrijgeven waarop u onder de toepasselijke wetgeving geen recht hebt (bv. 
gegevens die informatie over een andere persoon bevatten).

 In situaties waarin Donaldson-entiteiten optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kunt u de hierboven vermelde 
rechten jegens en tegen elk van hen uitoefenen. Donaldson-entiteiten die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 
hebben een overeenkomst gesloten die hun respectievelijke rollen en relaties weerspiegelt. Zie artikel 11 voor contactgegevens als u 
meer wilt weten over deze overeenkomsten.

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

 De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, wordt door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen in databanken die 
beschermd worden door een combinatie fysieke en elektronische toegangscontrole, firewalltechnologie en andere redelijke 
veiligheidsmaatregelen.

 Dergelijke beveiligingsmaatregelen kunnen echter niet alle gevallen van verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens voorkomen. 
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige schade of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke incidenten in de ruimste 
door de wet toegestane mate. Indien vereist door de wet, zullen wij u in kennis stellen van zulk verlies, misbruik of wijziging van 
persoonsgegevens als dit invloed kan hebben op u, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen om uw rechten te beschermen.

9. Retentietermijn

 We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren en verwerken zolang het sollicitatieproces open is en in overeenstemming is met 
onze interne bewaarrichtlijnen. Als u succesvol bent en wij u in dienst nemen, zullen wij u een kennisgeving sturen met alle relevante 
informatie over de verwerking van uw persoonlijke informatie als werknemer. We bewaren persoonlijke informatie en documenten die 
ingediend zijn door afgewezen aanvragers niet langer dan is toegestaan door de toepasselijke landspecifieke wetgeving. 

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 Deze privacyverklaring kan veranderen, net zoals ons bedrijf voortdurend verandert. Om verwarring te voorkomen, is de datum waarop 
deze privacyverklaring ingaat aan het einde van dit document vermeld.
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11. Contactgegevens 

 Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, over de verwerking of uw persoonsgegevens zoals deze hierin beschreven zijn; over 
problemen of klachten met betrekking tot het beheer in verband met deze privacyverklaring; of als u een verzoek wilt indienen voor 
toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren (op de wijze beschreven in artikel 7 hierboven), contacteer ons dan op een 
van volgende manieren:

 E-mailadres: privacy@donaldson.com

 Postadres:  
Privacy Compliance – Global Headquarters  
1400 West 94th Street  
Bloomington, MN 55431

 Sollicitanten in de EU kunnen contact opnemen met:  
Donaldson Privacy,  
Interleuvenlaan 1, 3001  
Leuven, België

 Betrokkenen in Zuid-Afrika kunnen contact opnemen met onze Information Officer in Zuid-Afrika via Privacy@Donaldson.com.

 Alle verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens moeten schriftelijk of per e-mail ingediend worden. Wij kunnen uw verzoek 
beantwoorden per brief, e-mail of op een andere passend manier.

12. Verbonden bedrijven van Donaldson 

BOFA Americas Inc. Staunton, Illinois, VS

BOFA International Ltd. Poole, Verenigd Koninkrijk

Donaldson Australasia Pty. Ltd. Wyong, Australië

Donaldson Belgie, b.v.b.a. Leuven, België

Donaldson Canada, Inc. Toronto, Ontario, Canada

Donaldson Chili, Ltd. Santiago, Chili

Donaldson China Holding Co., Ltd. Shanghai, China

Donaldson China Trading Co., Ltd. Wuxi, China

Donaldson Colombia S.A.S. Bogota Colombia

Donaldson Czech Republic s.r.o. Klasterec nad Ohri, Tsjechië

Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda Atibaia, São Paulo, Brazilië

Donaldson Education Investment Company RF (Pty) Ltd. Modderfontein, Zuid-Afrika

Donaldson Europe b.v. Leuven, België

Donaldson Far East Ltd. Hongkong, SAR, China

Donaldson Filter Components Ltd. Hull, Verenigd Koninkrijk

Donaldson Filtration (Asia Pacific) Pte. Ltd. Changi, Singapore

Donaldson Filtration Deutschland GmbH Haan, Duitsland

Donaldson Filtration (GB) Ltd. Leicester, Verenigd Koninkrijk

Donaldson Filtration Magyarorszag Kft. Budapest, Hongarije

Donaldson Filtration Malaysia Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan, Maleisië

Donaldson Filtration Norway a.s. Moss, Noorwegen

Donaldson Filtration Österreich, GmbH Wenen, Oostenrijk

Donaldson Filtration Slovensko s.r.o. Bratislava, Slowakije

Naam van het bedrijf Waar georganiseerd
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Donaldson Filtration Sub Saharan Africa (Pty) Ltd. Modderfontein, Zuid-Afrika

Donaldson Filtration Systems (Pty) Ltd. Kaapstad, Zuid-Afrika

Donaldson Filtration (Thailand) Ltd. Nonthaburi, Thailand

Donaldson Filtre Sistemleri Ticaret Ltd. Sirketi Istanbul, Turkije

Donaldson France S.A.S. Parijs, Frankrijk

Donaldson Ibèrica Soluciones en Filtracion s.l. Barcelona, Spanje

Donaldson India Filter Systems Pvt. Ltd. New Delhi, India

Donaldson Industrial CR s.r.o. Kadan, Tsjechië

Donaldson Italia s.r.l. Ostiglia, Italië

Donaldson Korea Co., Ltd. Seoul, Zuid-Korea

Donaldson Middle East Filtration System LLC Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

Donaldson Nederland B.V. Almere, Nederland

Donaldson Overseas Holding S.a.r.l. Luxemburg Stad, Luxemburg

Donaldson Peru s.a.c. Lima, Peru

Donaldson Polska Sp. z.o.o. Warschau, Polen

Donaldson Scandinavia a.p.s. Hørsholm, Denemarken

Donaldson Schweiz GmbH Zurich, Zwitserland

Donaldson Taiwan Inc. Taipei, Taiwan

Donaldson (Thailand) Ltd. Rayong, Thailand

Donaldson UK Holding Ltd. Hull, Verenigd Koninkrijk

Donaldson (Wuxi) Filters Co. Ltd. Wuxi, China

Donaldson S.A. de C.V. Aguascalientes, Mexico

Donaldson S.A.S. Domjean, Frankrijk

Filtros Partmo S.A.S. Bogota Colombia

Le Bozec Filtration Systems, S.A.S. Parijs, Frankrijk

Nippon Donaldson Ltd. Tachikawa, Tokio, Japan

P.T. Donaldson Filtration Indonesia Jakarta, Indonesië

Shoo 788AA Ltd. Poole, Verenigd Koninkrijk

Ultrafilter S.A.S. Vigny, Frankrijk

Solaris Biotechnology S.r.I. Porto Mantovano, Italië

Solaris Lab S.r.I. Porto Mantovano, Italië

Solaris Industrial S.r.I Porto Mantovano, Italië

Solaris Biotech USA, Inc Berkeley, CA, VS

P-A Industrial Service LLC New Hope, MN, VS

Naam van het bedrijf Waar georganiseerd


