SPEELPLEIN DON BOSCO VZW

PRIVACYVERKLARING “PERSONEEL”
Deze privacyverklaring is conform de GDPR-regulatie van 25 mei 2018.
Personeel wordt onderverdeeld in 2 groepen:
1.

A: Voltijdse krachten, Halftijdse krachten, Tijdelijke krachten, Job studenten
B: Sollicitanten

IDENTITEIT VAN DE ORGANISATIE

Speelplein Don Bosco vzw
Vrijwilligersstraat 38
2340 Beerse
Contactpersoon: Voorzit(s)ter Speelplein Don Bosco vzw, 0473 76 98 13,
info@donboscobeerse.be
Data Protection Officer (DPO): Tom Adriaensen, 0497 87 57 41,
tom.adriaensen@donboscobeerse.be
2.

WELKE PERSOONGEGEVENS WORDEN VEZAMELD

A: De organisatie verzamelt uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en
rijksregisternummer.
B: De organisatie verzamelt uw naam, adres, geboortedatum en email adres.
3.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om/als:
4.

Haar diensten te kunnen verlenen
Sollicitatie betrokkenen
Inschrijving betrokkenen in arbeidsregister
Uitbetaling betrokkenen

TOELICHTING LEGALITEIT GEGEVENSVERZAMELING

A: Uw gegevens worden verzameld vanuit een wettelijke verplichting. Iedere
arbeidskracht dient ingeschreven te zijn in het arbeidsregister. Indien u deze
gegevens niet kan verstrekken, kan de organisatie u niet te werk stellen.
B: Uw gegevens worden verzameld vanuit een gerechtbaardigd perspectief. Iedere
sollicitant dient bereikbaar te zijn voor verdere informatie. Indien u deze gegevens
niet kan verstrekken, kan de organisatie u niet verwerven.
De verwerking van uw gegevens gebeurt na het versturen van uw curriculum vitae.
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5.

‘ONTVANGERS’ VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden extern gecommuniceerd naar (Enkel A):
-

Salar, Sociaal secretariaat

Uw gegevens worden intern gecommuniceerd naar:
6.

Raad van bestuur, als contactgegevens voor interne vragen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN

A: Uw gegevens worden opgeslagen in een externe tool (Salar) en vallen daarbij onder
de privacyverklaring van deze tool.
B: Uw gegevens worden opgeslagen tot 1 dag na het aflopen van de vacature of de
invullen van de vacature.
7.

WIJZE VAN HET VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verkregen via de betrokkene.
8.

MEDEDELING RECTHEN BETROKKENEN

De betrokkenen heeft recht op volgende verzoeken voor eigen, persoonlijke gegevens:
9.

Inzage van gegevens
Rectificatie van gegevens
Wissen van gegevens
Beperking van de verwerking van gegevens
Bezwaar van gegevens
Gegevensoverdraagbaarheid
Intrekking van toestemming
Klacht bij de commissie

BEHEER EN BEVEILIGING

De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Data
Protection Officer (DPO). Om een optimale verwerking van uw verzoek te garanderen
vermeld u best naam, categorie (zie boven) en verzoek tijdens de contactname.
Uw gegevens worden beheerd in de database van Salar. De personeelsverantwoordelijke
van de organisatie heeft tot deze database toegang, mits account en wachtwoord.
A: Bij mogelijke updates in de privacyverklaring wordt u per schrijven op de hoogte
gehouden.
B: Bij mogelijke updates in de privacyverklaring wordt u per email op de hoogte
gehouden.
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