NESTAAN N.V.
Privacyverklaring
.
1. Identiteit van de organisatie
Nestaan NV – Leuzestraat 101- B8510 Bellegem
Contact persoon:
Frédérique van Nes 069.77.83.23 – frederique@nhb.be

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld
‘De organisatie verzamelt de volgende gegevens:


Personeel
je persoons gegevens , hiermee kunnen wij je identificeren en contacteren bv: naam
en voornaam, nationaliteit en geboorte plaats , adres, telefoonnr., identiteitskaartnr,
rijksregisternr gebruikte taal, geslacht, emailadres ( voor sodexo ), geboortedatum,
gezinssamenstelling.



De gegevens gelinkt aan je loopbaan bv : Statuut, type overeenkomst,
,opleidingsniveau, kennis, vaardigheden, loon, gegevens bedrijfsvoorheffing,
gegevens rsz, juridische entiteit werkgever en acerta sleutel + externe ref.,
bankrekening, bedrijfswagen, zichtwaarde maaltijdcheque sodexo, badgenummer
protime ,prikklokgegevens protime, datum in en uit dienst.



Gegevens met betrekking tot arbeidsgeschiktheid (Idewe), hospitalisatie, afwezigheid,
preventieprofiel (idewe) aansluitingsnr. (idewe), arbeidsongevalgegevens axa.



Gegevens met betrekking tot uw groepsverzekering bv: aansluitingsdatum vivium
opgebouwde kapitalen vivium, polisnr. Vivium

 Gegevens verkregen met toestemming
Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals raciale of
etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.




Klanten, prospecten (via infonestaan) en leveranciers
Naam, adres, BTWnr.
Contactgegevens
Omzet- en factuurgegevens

3. Doel verwerking persoonsgegevens:
De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om:







haar diensten te kunnen verlenen, uitvoeren van een contract
het aanbod en content te kunnen analyseren en verbeteren (iso 9001)
om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
voor vitaal belang
voor gerechtvaardigde belang
voor algemeen belang of openbaar gezag
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4. Wie zijn de ‘ontvangers’ van de verzamelde persoonsgegevens?
De organisatie deelt uitsluitend de nodige informatie met de volgende partners;






Acerta voor het verwerken van de lonen
Sodexo voor de maltijd cheques
Protime voor tijdsregistratie
Idewe voor preventie Dienst
Axa en Vivium voor de verzekering

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
5. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, kwestie om steeds in staat te
zijn om in de toekomst de nodige attesten af te leveren of de integriteit van de database te
bewaren.
6. Wijze van het verkrijgen van persoonsgegevens?
• de gegevens worden verkregen via de betrokkenen.
• de gegevens worden verkregen via derden (bvb. Interimkantoor)
7.Mededeling rechten betrokkenen
Iedereen kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/ haar persoonsgegevens inkijken, laten
verbeteren of laten verwijderen zolang de integriteit van de database bewaard wordt.
Verzoeken om inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar,
gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van toestemming (voor de toekomst), klacht bij de
commissie kan gemaild worden naar privacy@nhb.be
8. Beheer en beveiliging
Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alléén personen die daartoe een
machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen dan
ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die
doelstellingen.
De toegang tot de hardware waarop de data worden bewaard is beveiligd via een firewall,
login en paswoord.
Geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens onze firma van de gegevens kennis
kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de
tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, enz.
Nestaan NV behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de
toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal er via de website worden gecommuniceerd.
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