SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING
Privacy Policy- Website
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING van
het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen
om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische
privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR). Met
deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen het SOCIAAL WAARBORGFONDS
KLEDING zorg dragen voor uw gegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2018.
Rollen van het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING 1
Het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING heeft als fonds bestaanszekerheid de opdracht om sociale
voordelen vastgelegd via CAO’s uit te voeren, in dit kader treden we dan ook op als verwerker. Voor
deze opdrachten beschikken we over specifieke machtigingen goedgekeurd door de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en het Centrum voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).
Het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING zal steeds als verwerker de nodige technische en
organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze opdrachten is de Belgische overheid.

Activiteiten van het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING

Opsomming van de 4 machtigingen:
1)
2)
3)
4)

Hospitalisatieverzekering
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Pensioendata
Sociale voordelen

Welke gegevens worden verzameld? 2
Wij ontvangen en verwerken gegevens afkomstig van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid binnen de
goedgekeurde machtigingen.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
1
2

Bedrijf tewerkstelling en werkregime
Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)

Artikel 5, lid 1(a)
Artikel 13; artikel 12, lid 1

-

Naam
Voornaam
Tijdelijke werkloosheid
Rijksregisternummer – toelating privacy commissie – CBPL
o Geboortedatum
o Geslacht

Andere gegevens worden bekomen via de werkgever, vakbond of de betrokkene zelf.
-

E-mailadres
Vast telefoonnummer
Optioneel: Mobiel nummer
Vakbond
Financiële gegevens
Bankrekening
Gezinssituatie
Taal

Waarom verzamelen we uw gegevens? 3
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen
vastgelegd binnen de CAO’s.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 4
Dit gebeurt via twee mogelijke wijzen:



Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Aanvraagformulieren via werkgever/vakbond betrokkene (website/mail/post)

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? 5
Zolang de betrokkene in de sector werkzaam is worden de gegevens bijgehouden. Indien de
betrokkene de sector verlaat dan worden deze alsnog bijgehouden voor het geval hij later terug in de
sector werkzaam wordt. De betrokkene kan in dit geval vragen om op inactief geplaatst te worden.
Aangezien het Rijksregisternummer slecht éénmalig kan ingelezen worden zijn we genoodzaakt om
de gegevens bij te houden zolang de betrokkene in leven is.

3

Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1
Artikel 6
5
Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)
4

Overdracht aan derde partijen 6
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die
geen deel uitmaken van het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens
vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal
steeds contractueel verbonden zijn met het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING. Zo zullen de
verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.
Minimale gegevensverwerking 7
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We
beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke
nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.
Automatische verwerking & profilering
Het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige
automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.
Hoe beveiligen wij uw gegevens? 8
Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw
persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend
actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn
de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.
Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? 9
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten
o.a.






6

Recht op inzage gegevens 10
Recht op wijziging van gegevens 11
Recht op gegevenswissing 12
Recht op dataoverdracht 13
Recht van bezwaar 14
Recht op beperking van de verwerking 15

Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19
Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1
8
Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1
9
Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1
10
Artikel 15; artikel 12, lid 1
11
Artikel 16; artikel 12, lid 1
12
Artikel 17; artikel 12, lid 1
13
Artikel 20; artikel 12, lid 1
14
Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)
15
Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)
7



AVG - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze
administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij
u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgend aanspreekpunt:
-

privacy@swfkleding.be

Contactgegevens 16
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING.
Verwerkingsverantwoordelijke: SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING
Leliegaarde 22
1731 Zellik
+32 2 238 10 24
privacy@swfkleding.be

Wij beschikken tevens over een externe functionaris gegevensbescherming die gecontacteerd kan
worden via bovenstaande contactgegevens.
Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (CBPL) worden door het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING gevolgd. Als u het niet
eens bent met de manier waarop het SOCIAAL WAARBORGFONDS KLEDING uw gegevens verwerkt,
kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl/contact

16

Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;

