Privacyverklaring ENTRE-Spiegel 2.0
1. Algemeen
Met deze Privacyverklaring willen wij de gebruikers van de tool ENTRE-Spiegel (hierna ook:
“de tool”) informeren hoe SYNTRA Vlaanderen de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en
bewaart. Gebruikers worden geacht 13 jaar of ouder te zijn. Zij stemmen hiermee in indien ze
zich registreren op de website.
Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over het doel van de gegevensverwerking bij het
gebruik van de tool, welke partijen hierbij betrokken zijn en over de rechten waarover u als
betrokkene beschikt.
Als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt SYNTRA Vlaanderen uw
persoonsgegevens conform de heersende wetgeving inzake bescherming van
persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
2. Persoonsgegevens die u ons meedeelt
Bij het registreren voor de tool vul je volgende persoonlijke gegevens in: voornaam,
familienaam, geboortedatum, geslacht, email, hoogste diploma, huidig statuut (werkzoekend,
student, zelfstandige, …), werkervaring en professionele interesses.
Wanneer je vervolgens de vragenlijst invult worden ook deze gegevens en het resultaat ervan
(jouw ondernemerscompetenties) verwerkt.
3. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
De persoonsgegevens die je ingeeft bij de registratie voor de tool verwerken we met het doel
je toe te laten een persoonlijk profiel aan te maken, gelinkt aan jouw coach of docent, en
vervolgens jouw ondernemerscompetenties in kaart te brengen. Deze verwerking is dus
gebaseerd op jouw toestemming wanneer je jouw persoonsgegevens registreert en de
ENTRE-Spiegel invult.
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat SYNTRA Vlaanderen jouw persoonsgegevens moet
vrijgeven als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of
regelgeving. In dat geval zullen wij in alle redelijkheid trachten jou van tevoren hierover te
informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
4. Profilering
De verwerking van je gegevens in de ENTRE-Spiegel maakt profilering (profiling) uit in de zin
van de AVG, een vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij op basis van
persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten of competenties worden geëvalueerd.
Het betreft echter geen geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan enige
(rechts)gevolgen zijn verbonden.
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5. Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden in de tool bewaard gedurende 5 jaren na het aanmaken van
jouw ondernemersprofiel. Dit in overeenstemming met de doeleinden van de reflectietool,
namelijk het vergelijken van ondernemerscompetenties en verschillende profielen.
6. Toegang door derden
-

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je
persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor het
opvolgen van de werking van de tool in het kader van de omschreven doeleinden.

-

Bij de registratie kan je aangeven bij welke coach/docent je hoort. Wanneer je na het
invullen van je ENTRE-Spiegel de bevindingen verder met je coach/docent bespreekt, is
hij/zij ook verwerkingsverantwoordelijke. Alleen de coachen/docenten die aan jou gelinkt
zijn hebben toegang tot jouw ondernemersprofiel. Indien je geen coach selecteert, krijgt
elke coach/docent binnen de betrokken organisatie toegang tot jouw gegevens.

-

Daarnaast heeft ook KU Leuven toegang tot de ondernemersprofielen voor
wetenschappelijk onderzoek betreffende ondernemerscompetenties, in opdracht van
SYNTRA Vlaanderen.

-

Voor het beheer en hosting van de website doet SYNTRA Vlaanderen beroep op een
derde partij die, voor zover dit noodzakelijk is om de website te beheren, toegang krijgt tot
je persoonsgegevens binnen de doeleinden van verwerking zoals bepaald wordt in deze
Privacyverklaring.

7. Jouw rechten
Recht van toegang en inzage
Je kan SYNTRA Vlaanderen elk moment vragen: of wij jouw persoonsgegevens verwerken,
voor welke doeleinden deze worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden
verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld. Je kan deze persoonsgegevens te allen tijde op
eenvoudig verzoek en kosteloos inkijken. Wij kunnen een identiteitsbewijs opvragen alvorens
we aan dergelijke verzoeken voldoen.
Recht van verbetering
Indien de persoonsgegevens die SYNTRA Vlaanderen over jou bewaart onjuist of onvolledig
zijn, hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan
te vullen.
Recht op gegevenswissing
Je hebt te allen tijde het recht SYNTRA Vlaanderen te verzoeken je persoonsgegevens te
verwijderen. We zullen de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen indien
we geen wettelijke verplichting of dwingende gerechtvaardigde reden hebben om ze langer te
bewaren of de verwerking ervan verder te zetten.
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Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.
Recht van bezwaar
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens om ernstige en
gerechtvaardigde redenen.
Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op jouw voorafgaande
toestemming, heb je steeds het recht om deze in te trekken.
Recht om klacht in te dienen
Indien je van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op de bescherming van jouw
persoonsgegevens, kan je steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00. Dit laat een voorziening voor een
burgerlijke rechtbank onverlet.
8. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.
In geen geval kan SYNTRA Vlaanderen dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige
directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de
persoonsgegevens door een derde.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niettoegestane toegang tot uw login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor
het gebruik dat wordt gemaakt van de tool met jouw login, IP-adres en van je
identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
9. Wijzigingen Privacyverklaring
Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring
gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de ENTRE-Spiegel
deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde versie van de
privacyverklaring.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het
Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.
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De rechtbank van Brussel is exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou
voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.
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