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         I.C.T.C. N.V. 

Treurenborg 9 

2030 Antwerpen 

Tel. 03/286.70.70     

 

Privacyverklaring 

Van toepassing sinds 6 oktober 2017 laatst bijwerkt op 1 juli 2019. 

ICTC NV doet er alles aan om de persoonsgebonden gegevens te beschermen en houd zich in alle gevallen aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook 
gekend als GDPR).   

Alle opgevraagde informatie die je met ons deelt gebruiken we om je te kunnen identificeren als individu.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 
persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen 
attent maken en deze willen  respecteren. 

 
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact 
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
ICTC NV 
Dhr. Gilles van Strydonck 
Treurenborg 9 
2030 Antwerpen 
Gilles.vanstrydonck@thico.be 
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In deze Privacyverklaring behandelen we volgende punten : 

1. Reikwijdte  
2. Verzamelde persoonsgegevens 
3. Verstrekking aan derden 
4. Minderjarigen 
5. Gebruik persoonsgegevens 
6. Uw rechten 
7. Beveiliging 
8. Klachten 

 
 

1. Reikwijdte van deze Privacyverklaring : 
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen. 
ICTC NV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.  
 

2. Verzamelde persoonsgegevens : 
 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken : 
 

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

 

3. Verstrekking aan derden : 
 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je 
persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of 
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
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4. Persoonsgegevens van minderjarigen : 
 

Onder “personeelsgegevens van minderjarigen” wordt verstaan gegevens van personen onder de 16 jaar. 

Gegevens van deze minderjarigen worden enkel opgevraagd indien deze bij ICTC een studentenjob wil 

uitvoeren.   

Om een studentenjob te kunnen doen via een studentenovereenkomst, moet je aan drie voorwaarden 

voldoen: 

• je bent minstens 15 jaar oud, 
• je zit minstens in het derde jaar secundair, en 
• je volgt onderwijs met volledig leerplan. 

Bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst zal ook een toestemming gevraagd worden aan de 

ouders.   De minderjarige krijgt dan ook een exemplaar van deze privacyverklaring in voor de jongere 

begrijpbare taal. 

5. Voor welke reden gebruiken we uw persoonsgegevens : 
 

Het opvragen van bedrijfs- en persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de verschillende 

wettelijke verplichtingen.  Klanten- en leveranciersgegevens worden voornamelijk gebruikt voor boekhoud- 

en BTW-wetgeving.  Personeelsgegevens zijn dan weer noodzakelijk voor onze sociale verplichtingen zoals 

Dimona aangifte en opmaken fiscale fiches. 

 

6. Uw rechten : 
 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de 
verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  
 
Het verwijderen van je gegevens kan echter enkel maar toegestaan worden indien de wettelijke termijn van 
opslag voorbij is. 

Wij engageren ons u de opgevraagde persoonsgegevens, kosteloos, binnen 30 dagen te bezorgen.  
Wijzigingen zullen binnen dezelfde termijn aangebracht worden. 
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7. Gegevensbeveiliging en bewaring 

Als onderneming zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid betreft het beheer, de verwerking en de 
beveiliging van deze gegevens.   

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

• Alle personen die namens ICTC NV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
ICTC NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
dan wel op grond van de wet is vereist.  
 

8. Klachten 
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

 

 


