CIG De Zeshoek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
CIG De Zeshoek houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als CIG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan bij de Data Protection Officer (DPO) of directie, via mail
DPO@dezeshoekvzw.be of telefonisch 011/54.04.20.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door CIG De Zeshoek verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
•
•
•
•
•
•
•

Het aanwerven van personeelsleden
Het recruteren van stagiairs
Het recruteren van vrijwilligers
Het verwezenlijken van onze doelen
Het versturen uitnodigingen.
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Het voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (bv naleving fiscale wetgeving)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u
vragen/opslaan en verwerken :
•

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•
•
•

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer ,
rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
Interesses, betaalgegevens, individuele rekeningen, IP-adres, cookies, Cv’s,
motivatiebrieven,…

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij
voor:
•
•
•

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat
dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken overigens geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
CIG De Zeshoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Bij sollicitaties:
•
•
•

indien niet aangenomen: gegevens worden verwijderd binnen de maand na toewijzen
functie
niet aangenomen, maar wel interessante kandidaat: werfreserve, indien toestemming
worden de gegevens nog 1 jaar na sollicitatie bijgehouden.
indien wel aangenomen: worden opgenomen in het personeelsdossier en tot 5 jaar
bijgehouden na beëindiging contract

Jouw rechten
Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om
controle te behouden over jouw persoonsgegevens. Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht
je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie
wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig

hebben.(bv kopie paspoort). We willen immers zeker zijn dat we de juiste persoon helpen. Volgende
rechten kan je uitoefenen:
•
•
•
•
•
•

Recht om jouw gegevens in te kijken
Recht om jouw gegevens aan te passen
Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
Recht om jouw gegevens te laten wissen
Recht om jouw toestemming in te trekken

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
•

•
•
•
•

Alle personen die namens CIG De Zeshoek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan. Niet meer personen dan strikt noodzakelijk kunnen
aan de gegevens;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen met een van onze medewerkers of onze Data Protection Officer:
DPO@dezeshoekvzw.be. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit kan eveneens
bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

Wijziging privacy statement
CIG De Zeshoek kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 8 maart 2021

