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U heeft het recht op respect van uw privacy en, in deze context, op de bescherming van uw
persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn deze waarmee u direct of indirect geïdentificeerd
kunt worden, bijvoorbeeld: de voornaam, achternaam, uw bedrijf, het e-mailadres, etc.
U bent beschermd overeenkomstig de Europese regelgeving 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
Op basis van het Algemene Verordening voor Gegevensbescherming heeft u recht op
duidelijke, volledige en begrijpelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. DOEL VAN DE VERWERKING
De NCK en haar vzw Kaderinfo, vertegenwoordigd door de bij de statutaire verkiezingen
verkozen nationale uitvoerende macht (BEN), is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens die zij bij de uitvoering van haar taken verwerkt. Dit houdt in dat BEN,
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van dergelijke
persoonsgegevens vaststelt.
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de diensten van de
NCK en de vzw Kaderinfo.
Sommige persoonlijke gegevens worden ook verzameld en verwerkt:
•
•
•

Om de bestanden die u betreffen te verwerken
Om u te antwoorden
Om onze dienstverlening te verbeteren

Onze diensten zijn:
•
•

Lidmaatschap van onze organisatie
De verwerking en inning van de bijdragen
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•
•
•
•
•

De communicatie van ons tijdschrift Kaderinfo en
De juridische dienst
Opleidingen
De organisatie van sociale verkiezingen
De organisatie van evenementen voor onze filialen

2. VERWERKTE GEGEVENS
In het algemeen:
•
•
•

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt om te kunnen
reageren op de door u ingediende serviceaanvraag.
Persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden verwerkt.
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, u kunt de juistheid ervan
controleren en eventuele fouten laten corrigeren. Als zodanig heeft u recht op
informatie door contact op te nemen met de NCK via e-mail op het volgende adres:
info@nck-cnc.be

Op de NCK-website:
De NCK hecht veel belang aan respect voor de privacy van de gebruikers. De informatie op
deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.
Voor statistische doeleinden en om de inhoud van de site te verbeteren, kunnen de volgende
(anonieme) gegevens worden verzameld zonder een link naar uw IP-adres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taalkeuze
Gebruikte zoekmachine
Gebruikte trefwoorden
Site waar je vandaan komt....
Raadplegingstijd per pagina
Paginaweergaven
Lijst van gedownloade bestanden
Datum en tijd van toegang
Browser, indien gebruikt
Platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd op uw computer

Het is echter mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd, in het bijzonder voor
de in te vullen en ter beschikking te stellen formulieren.
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Wanneer een link u naar een ander portaal, site, online-applicatie of sociaal netwerk leidt,
raadpleeg dan de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van deze diensten.

3. GEBRUIK VAN COOKIES
“Cookies" zijn kleine informatiebestanden die tijdelijk of permanent door een website-server
via de browser op uw computer of apparaat worden opgeslagen en die het gebruik van de
website vereenvoudigen, aanvullen en personaliseren.
In uw browser kunt u het opslaan van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen,
maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of het niet kunnen gebruiken
van bepaalde delen van de website.
Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van het type
browser dat u gebruikt, verwijzen wij u naar de volgende website: www.allaboutcookies.org
Wij gebruiken de volgende cookies:
•

Strikt noodzakelijk Cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen de website te bezoeken, de functies op de website te
gebruiken (zoals uw winkelwagentje bij het bestellen) en toegang te krijgen tot de beveiligde
en opgeslagen delen. Als het gebruik van deze cookies is uitgeschakeld, kunnen sommige
delen van de website niet meer correct worden gebruikt.
•

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, enz.) te
onthouden om het gebruiksgemak van de website te vergroten en u meer relevante
informatie te geven.
•

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst voor de analyse van het
websiteverkeer, aangeboden door Google Inc. ("Google"), gebruikt analytische cookies. De
door middel van cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website en het IPadres van de bezoeker wordt naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.
Google mag deze informatie gebruiken om de volgende redenen:
•

•
•
•
•

Adverteerders en sites die advertenties hosten voorzien van rapporten over
reclameactiviteiten op het web en ervoor zorgen dat uitgevers van websites worden
betaald.
Website- en webapplicatie-eigenaars helpen die Google Analytics gebruiken om te
begrijpen hoe bezoekers hun sites of applicaties gebruiken.
Fraude en andere veiligheidsrisico's opsporen en bestrijden om gebruikers en
partners te beschermen.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Verbeteren van haar producten.
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Voor al deze activiteiten, met uitzondering van de hulp aan website- en applicatie-eigenaren,
treedt Google op als de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking van de
verzamelde gegevens over uw gebruik van de website is daarom de verantwoordelijkheid van
de website.

Hoe kunt u de informatie die naar Google wordt verzonden beheren?
Hieronder vindt u enkele manieren waarop u de informatie die uw webbrowser deelt wanneer
u de website bezoekt, kunt beheren:
•

Als u niet wilt dat Google Analytics in uw browser wordt gebruikt, kunt u de
browserextensie voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google
Analytics en privacy

•

Als u bent ingelogd in uw Google-account, kunt u, afhankelijk van uw
accountinstellingen, sommige gegevens die Google verzamelt op de sites en
toepassingen die u bezoekt, bekijken en bewerken.

•

Met de privé-browsersmodus in Chrome kunt u op het internet surfen zonder dat de
webpagina's en bestanden in uw browsergeschiedenis worden opgeslagen. Cookies
worden verwijderd na het sluiten van alle vensters en tabbladen in de privébrowsersmodus. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze
verwijdert.

4. HOUDBAARHEIDSPERIODE
Voor uw gegevens die door de NCK en de vzw Kaderinfo worden verwerkt, wordt de
bewaartermijn door de NCK bepaald volgens de wettelijke termijnen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de CDO (Chief Data Officer) via e-mail op info@nck-cnc.be
Aangezien een juridische dienst wordt aangeboden aan onze leden tijdens hun
lidmaatschapsperiode, is de maximale bewaartermijn van de gegevens gekoppeld aan de
eventuele verjaringstermijn volgens de wet op de arbeidsovereenkomsten.
De acties die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst verjaren immers uiterlijk vijf jaar na de
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de actie.
Uw persoonlijke gegevens worden dus maximaal 5 jaar na het einde van uw lidmaatschap of
na de laatste gerechtelijke procedure bewaard om eventuele juridische vragen te kunnen
beantwoorden.
Voor vertegenwoordigers van groeperingen en kandidaten bij sociale verkiezingen, die de
verantwoordelijkheid van de NCK op zich hebben genomen, wordt de bewaartermijn verlengd
tot 10 jaar na uw kennisgeving van opzegging.
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5. VEILIGHEID
De NCK garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonlijke
gegevens. Ze zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies en
ongeoorloofde wijzigingen.
Hiervoor maken wij gebruik van beveiligingstechnieken en -procedures die wij om
veiligheidsredenen niet op deze pagina vermelden, maar wij wijzen u erop dat passende
fysieke, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een
beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's. De veiligheid van
onze producten en diensten is een van de belangrijkste doelstellingen van onze activiteiten.

6. RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERZET EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS
Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen of wij uw gegevens gebruiken. Als dit het geval is, zal u een
kopie van uw gegevens worden toegestuurd.
Recht op correctie
Als uw gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, laat het ons weten en wij zullen de nodige
correcties aanbrengen.
Recht van verzet
Het recht van verzet biedt u de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden het gebruik
van uw persoonlijke gegevens te weigeren. Als uw verzet het onmogelijk maakt om de
voorgestelde dienst te verlenen, zal deze worden beëindigd en zullen er geen verdere
wettelijke rechten voor eerdere lidmaatschapsperioden worden aanvaard.
Recht op verwijdering
U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, tenzij er reeds
een juridisch dossier is geopend. Het verwijderen van gegevens die het onmogelijk maken
om de aangeboden dienst te verlenen, beëindigt automatisch het lidmaatschap en beëindigt
automatisch de wettelijke rechten voor eerdere lidmaatschapsperioden.

7. CONTACT - KLACHTEN – KLACHTEN
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Chief Data Officer (CDO) op het
volgende adres:
Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel
Ter attentie van de CDO
Lambermontlaan 171 b4
1030 Brussel
E-mail: info@nck-cnc.be
Als u van mening bent dat de NCK uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de
geldende regelgeving heeft verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het
College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of een rechtszaak aan te
spannen.
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