Privacy verklaring vzw Centrale Betaalkassen der CEPG
1. Inleiding
Vanaf 25 m ei 2018 treedt de Algem ene Verordening Gegevensbescherm ing (AVG) in
werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels m et als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te bescherm en. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy
Statem ent aangepast.
W at betekent dit voor u?
In het vernieuwde Privacy Statem ent staat uitgebreider om schreven hoe wij m et uw
persoonsgegevens om gaan. U vindt bijvoorbeeld m eer uitleg over hoe wij aan uw gegevens
kom en en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons
in veilige handen.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig inform atie te verschaffen, zullen wij deze inform atie
gebruiken in overeenstem m ing m et ons Privacy Statem ent.

2.1. Persoonsgegevens van de m edewerkers
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De aan ons m eegedeelde persoonsgegevens worden bewaard voor de uitvoering van onze
HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie en tewerkstelling van werknem ers.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt:
om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen m et het oog op personeelsbeheer
en loonadm inistratie, voor de uitvoering van uw loopbaanbegeleiding en voor het
bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (opleiding bv.)
voor m anagem entdoeleinden waaronder het verzorgen van interne controle en
bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
om wet- en regelgeving na te kunnen kom en, waaronder m aar niet beperkt tot,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude,
nationale en internationale sanctiewetgeving en overige wet en regelgeving.
We
-

verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
naam en adres, telefoonnum m er, e-m ail adres en andere contactgegevens
geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
pasfoto, nationaliteit, INSZ-num m er, werkvergunning en verblijfsdocum ent
curriculum vitae (CV), inform atie over opleiding en werkervaring
gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessm ents die u zelf of via ons
hebt gevolgd of gedaan
gegevens over beschikbaarheid en vakantie
alle andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van
de geschiktheid voor uw functie.

CEPG legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestem m ing is gegeven, of indien
dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met "bijzondere persoonsgegevens" worden
onder m eer bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over
onrechtm atig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, het INSZ-num m er, persoonsgegevens
over gezondheid.
Inden nodig in het kader van de hierboven verm elde doelstellingen, kunnen uw
persoonsgegevens worden doorgeven aan onze aangesloten werkgevers, leveranciers en
overheidsinstanties. Dit is tevens het geval waanneer wij hiertoe kunnen worden verplicht,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.
CEPG heeft de nodige m aatregelen genom en om te verzekeren dat alle doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden bescherm d.

2.2. Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Als zakelijk relaties worden beschouwd de aangesloten werkgevers, leveranciers en elke
andere instantie waar wij persoonsgegevens verzam elen van de werknem ers van het bedrijf.
CEPG verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernem ingen waarm ee wij zaken doen
voor het verstrekken van inform atie over de dienstverlening en overige activiteiten
om een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkom st te sluiten
en te onderhouden
voor het beheer van de prestaties van de werknem ers die opdrachten uitvoeren binnen
uw bedrijf.
W e verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
nam en, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven verm elde doelstellingen, kunnen
deze gegevens worden doorgegeven in alle gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht
worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin.
CEPG heeft de nodige m aatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven
persoonsgegevens adequaat worden bescherm d.

3. Beveiligingsmaatregelen
CEPG doet er alles aan om uw persoonsgegevens optim aal te beveiligen tegen onrechtm atig
gebruik. W ij doen dit aan de hand van fysieke, adm inistratieve en technologische
m aatregelen.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is CEPG m et hen
overeengekom en dat zij de persoonsgegevens eveneens optim aal beveiligen.

4. Inzage en/of wijzigen gegevens
W e danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
Conform de w et van 8 decem ber 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en
verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnem en m et uw
contactpersoon bij CEPG:
via aanbieding aan het loket
via het oproepnum m er 09 265 75 35
via het m ailadres sec@ cepg.be

