Pagina 1 van 3

Company Online Privacy statement
1

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Citrique Belge engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met Uw privacy en
persoonsgegevens.
Citrique Belge kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat U gebruik maakt van de
diensten van Citrique Belge, en/of omdat U deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Citrique Belge verstrekt.
De persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Deze Company Online Privacy Statement is bedoeld om U te informeren over de wijze
waarop Citrique Belge Uw persoonsgegevens verwerkt.
Citrique Belge kan volgende persoonsgegevens verwerken en afhankelijk van de aard van
de informatie die U wenst, zijn dit de volgende :
1.1

Aanvragen van een login

Een login op onze member area wordt enkel toegestaan aan klanten. Bij de aanvraag zullen
onderstaande persoonlijke gegevens worden gevraagd.







Company Name:
Name:
Departement:
Email:
Phone:
Comment:

1.2






is de naam van de firma waar de aanvrager voor werkt
voornaam en familienaam van de aanvrager
afdeling waar de aanvrager voor werkt
mail adres van de aanvrager
telefoonnummer van de aanvrager
optioneel commentaar

Solicitatie op open vacatures

Name:
Email adres:
Telefoon nummer:
Motivatie:
Curriculum vitae:

voor- en familienaam van de sollicitant
mail adres van de sollicitant
telefoonnummer van de sollicitant
korte motivatiebeschrijving voor de open vacature
document dat persoonsgegevens van de sollicitant bevat
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Waarom Citrique Belge deze gegevens nodig heeft

2.1

Aanvragers

Citrique Belge verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers enkel in het kader van het uitvoeren
van een overeenkomst met de klant of in opdracht van de klant. Om deze uit te voeren wordt een
login op de member area toegestaan aan klanten.
2.2

Sollicitanten

Citrique Belge verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten enkel met het oog op werving en
selectie. Deze wervingsdoeleinden zijn:
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-

het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures
binnen Citrique Belge;

-

het communiceren van de wervingsprocedure van Citrique Belge aan de
sollicitant;

-

het (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) contacteren van de sollicitant in
verband met zijn sollicitatie;

-

…

Hoe lang Citrique Belge gegevens bewaart

Citrique Belge bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren, waarvoor Uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens van de aanvragers
worden bewaard zolang er een klantenrelatie bestaat tussen Citrique Belge en de klant. Voor sollicitaties
wordt de verstrekte informatie niet bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. In dit geval
worden Uw persoonsgegevens verwijderd 1 maand na de indiensttreding van de weerhouden
kandidaat.
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Delen met anderen

Citrique Belge verstrekt Uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij dit nodig zou zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst en of te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
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In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Citrique Belge worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van Uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die Uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt om analyses uit te voeren van bezoek- en klikgedrag.
Citrique Belge gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6

Google analytics

Citrique Belge maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief zoekresultaten bij Google Search zijn.
Meer over Google analytics: https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
Meer over het door Google toegepaste privacy beleid https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Citrique Belge heeft Google geen toestemming gegeven om analytics informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.
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Uw rechten

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U
kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen aan
ilke.dewaelheyns@citriquebelge.com en zal Citrique Belge Uw gegevens zo snel mogelijk en binnen de 4
weken behandelen.
De uitvoering van de aanpassing, inzage of verwijdering zal door Citrique Belge geconfirmeerd worden.
Citrique Belge verstrekt U een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien U om
bijkomende kopieën verzoekt, kan Citrique Belge op basis van de administratieve kosten een redelijke
vergoeding aanrekenen. Wanneer U Uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling
verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
U heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U heeft als sollicitant het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van
de toestemming voor de intrekking ervan.
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Beveiliging

Citrique Belge neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen
om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
veranderingen tegen te gaan. De website van Citrique Belge maakt gebruikt van een betrouwbaar SSLcertificaat om te verzekeren dat Uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht komen.
Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet afdoende beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien U meer informatie wenst over de beveiliging van de door Citrique Belge verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op met ilke.dewaelheyns@citriquebelge.com .

