Privacyverklaring Sociaal Fonds 202.01
Deze privacyverklaring legt uit wanneer en waarom het Sociaal Fonds 202.01 uw persoonsgegevens
verzamelt en gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). We hechten waarde dat u volledig bewust bent
van deze verklaring en van onze verwerkingen van persoonsgegevens. Daarom moedigen we U aan
om deze verklaring aandachtig te lezen.
Het Sociaal Fonds 202.01 benadrukt dat zij tracht te handelen in overeenstemming met de EUverordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Verzameling persoonsgegevens
Voor verschillende doeleinden verzamelt het Sociaal Fonds 202.01 uw persoonsgegevens. Het Sociaal
Fonds 202.01 levert diensten voor de bestaanszekerheid voor de bedienden in de zelfstandige
kleinhandel. Om deze diensten te leveren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te
verwerken.
Uw persoonsgegevens kunnen dus voor verschillende diensten en diverse doeleinden verwerkt
worden. Zo verzamelen wij gegevens wanneer u contact met ons op neemt. Hierbij kunnen wij onder
andere uw voornaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer verzamelen.
Daarnaast kunt u zowel online als op papier verschillende aanvragen indienen voor het toekennen van
onze diensten. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor hierna volgende diensten:
Werkgevers:
▪ Aanvraag tot het bekomen van een jongeren tewerkstellings- en vormingspremie voor
bedienden (jonger dan 26 jaar) uit de risicogroepen;
▪ Aanvraag tot het bekomen van een premie voor het optrekken van het aantal arbeidsuren van
deeltijds werkende bedienden.
Werknemers:
▪ Aanvraag tot het bekomen van aanvullende vergoeding tijdskrediet;
▪ Aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang 0-12 jaar.
Om deze diensten te leveren verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:
▪ Identificatie: naam, voornaam, rijksregisternummer, handtekening, etc;
▪ Contactgegevens: adres, e-mail, telefoonnummer, etc;
▪ Persoonlijke eigenschappen: geboortedatum, geslacht, gezinssamenstelling, etc;
▪ Elektronische identificeerbare informatie: IP-adres, Mac-adres, etc;

▪

▪
▪
▪
▪

Financiele en transactiegegevens: bankrekeningnummer en BIC;
Bedrijfsgegevens: naam bedrijf, naam zaakvoerder, adres, telefoonnummer, e-mail,
ondernemingsnummer en RSZ-nummer;
Gegevens gezondheid: handicap;
Kinderopvanggegevens: naam, adres, erkenningsnummer, opvanginitiatief, telefoonnummer,
verblijfsuren;
Personeel (professioneel) gegevens: sociale zekerheidinformatie, arbeidscontracten,
document Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Daarnaast nemen wij de noodzakelijke technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de Europese
Unie.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens daarnaast niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking
van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij het noodzakelijk is dergelijke gegevens te bewaren ter
voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen
getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze
opdracht persoonsgegevens verwerken.

Rechtsgronden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, namelijk; 1) noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, 2)
noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en 3) noodzakelijk voor de behartiging van
het gerechtvaardigd belang.

Informatie afkomstig van derde partijen
Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft ontvangen van derde partijen (bv. Informatie van
de Kruispuntbank) en die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te
vullen, te controleren en teneinde uw persoonsgegevens actueel te houden.

Doorgifte van uw persoonsgegeven
We delen uw persoonsgegevens met verschillende partijen om zo de diensten te kunnen leveren aan
u. Zo delen we uw gegevens met openbare instellingen om aan onze wettelijke verplichtingen te
voldoen. Daarnaast delen we uw gegevens met opleidingsinstituten om zo opleiding en vorming te
bieden.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie verzameld doormiddel van cookies. Een cookie
is data die wordt opgeslagen om zo de website af te stemmen op de uw behoeften en keuzes. Het
Sociaal Fonds 202.01 maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn permanent en direct en
registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren zoals taalkeuze. De meeste browsers zijn
standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle
cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

▪
▪
▪
▪

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allowcookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten
Als betrokkene kunt u verschillende rechten uitvoeren wat betreft de verwerking van uw
persoonsgegevens. De volgende rechten kunt u uitvoeren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recht op informatie
Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
Recht op beperking van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
Recht van bezwaar

U kunt deze rechten uitvoeren door contact op te nemen met info@sociaalfonds202-01.be.
Als u op enig moment meent dat Sociaal Fonds 201 uw privacy schendt, hebt u het recht om een
klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussels,
Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be.

Verandering aan deze verklaring
We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen en plaatsen de laatste versie op de website.
Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, veranderen we de datum en het versienummer van
de "laatste update" van onze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om regelmatig onze
privacyverklaring te lezen.

Contact gegevens
In het geval van vragen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, aarzel niet om
ons te contacteren via info@sociaalfonds202-01.be.

