Privéleven / Bescherming van persoonsgegevens
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
Alcyon,
Brusselsesteenweg 493,
9090 Melle
(“Verantwoordelijke”).
De Verantwoordelijke verwerkt de gegevens overeenkomstig Reg (EU) 2016/679 van 27 april 2016
(“GDPR”) en de implementerende wetgeving.
Doel
Doel van het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens is:
- toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de webite
- op hun vraag met de gebruikers contact op te nemen voor informatiedoeleinden
- de ons gesignaleerde plegers van namaak te identificeren
- een optimale dienstverlening te bieden
- interne doeleinden, zoals het analyseren van het verkeer op de website en het
verbeteren van de gebruikservaring van de website
- waar van toepassing, de gebruikers in staat te stellen te solliciteren voor een vacature.
De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens kan dus ofwel contractueel zijn
(bijvoorbeeld bij sollicitatie of aanvraag voor een offerte), ofwel het gerechtvaardigd belang van de
Verwerker (bijvoorbeeld het laten functioneren van deze website).
Welke gegevens worden verzameld?
De persoonsgegevens worden in alle gevallen vrijwillig meegedeeld door de gebruiker.
Volgende gegevens worden afhankelijk van het gebruik van de website mogelijks ingezameld: het IPadres, de naam en de voornamen, het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit, het e-mailadres, de
woonplaats en het telefoonnummer van de gebruiker.
Een gebruiker kan zijn curriculum vitae en/of gegevens betreffende zijn bekwaamheden en zijn
beroepsloopbaan op de website deponeren. De gebruiker gaat er in dat geval mee akkoord dat zijn
persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door de Verantwoordelijke.
De website verzamelt ook informatie in registerbestanden (“log files”), meer bepaald het IP-adres van
de computer van de gebruiker.
Overdracht van persoonsgegevens – Gebruik van derden
Alcyon vindt uw Privacy belangrijk. Persoonsgegevens van gebruikers worden dus noch geheel of
gedeeltelijk meegedeeld, verhuurd of verkocht aan derden.
Op verzoek van de gerechtelijke overheid of van de politiediensten kunnenpersoonsgegevens worden
meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.
De website gebruikt derden om het gebruik ervan te beheren. Deze derden zijn IT en Cloud providers,
die in de EU zijn gevestigd.
Cookies
De website gebruikt “cookies”. Dat zijn kleine informatie-eenheden die door de server naar de
browser van de gebruiker worden gestuurd. Die informatie wordt opgeslagen op de harde schijf van
de gebruiker en wordt bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte
website. Daardoor kan de website de gebruiker gemakkelijk herkennen als gebruiker, zodat de
gebruiker niet telkens opnieuw een gebruikersnaam en een wachtwoord moet invoeren De gebruiker
van de website gaat akkoord met het aanwenden van die cookies. Indien u niet akkoord gaat, kan u
de instellingen van uw PC aanpassen om cookies te blokkeren.

Uw rechten als gebruiker van deze website
Een gebruiker kan op eender welk moment zijn profiel, gegevens en zijn elektronisch adres corrigeren
of verwijderen via de profielpagina van zijn gebruikersaccount of door een aanvraag in te dienen bij de
verantwoordelijke voor de verwerking: gdpr@alcyon.be.
U heeft ook het recht om te vragen dat uw gegevens in een machine-leesbaar formaat worden
beschikbaar gemaakt.
U heeft tenslotte het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl indien u meent dat de Verwerker uw
persoonsgegevens niet correct behandelde.
Bewaren van uw gegevens
De gegevens van de gebruiker worden bewaard zolang ok voor de hierboven vermelde doeleinden te
bereiken, doch maximaal gedurende de wettelijke bewaartermijn. Gegevens inzake sollicitanten
worden maximaal twee jaar bewaard.
Meer weten?
Voor meer informatie over ons privacybeleid, om uw persoonsgegevens op te vragen of een klacht in
te dienen, kan u steeds terecht bij gdpr@alcyon.be.Wij zullen u zo spoedig mogelijk helpen !

