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Dit is het privacybeleid (hierna het “Beleid”) van Balta Group NV en al haar dochtervennootschappen en 

verbonden vennootschappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Balta Industries NV, Modulyss NV en Balta 

Oudenaarde NV (hierna “BALTA”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”). Balta Group NV is een naamloze vennootschap 

naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, België. 

 

BALTA hecht veel belang aan het beschermen van de beveiliging en de privacy van uw persoonsgegevens. Dit 

beleid wil u informeren over de persoonsgegevens die BALTA verzamelt. Dit Beleid legt uit welke soort 

persoonsgegevens verzameld worden, hoe de persoonsgegevens gebruikt worden en met wie de 

persoonsgegevens gedeeld worden.  

 

 

1 WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

 

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking door een verbonden vennootschap van BALTA in de EU van 

persoonsgegevens van: 

- Personen die gesolliciteerd hebben voor een openstaande vacature of die spontaan hun CV naar 

BALTA hebben gezonden; 

- Werknemers, studenten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandige consultants, enz., hierna aangeduid als 

“Medewerkers”; 

- Voormalige Medewerkers. 

 

Het Beleid is ook van toepassing op verbonden vennootschappen van BALTA buiten de EU die 

persoonsgegevens verwerken van EU-Medewerkers of EU-personen die gesolliciteerd hebben voor een 

openstaande vacature of die spontaan hun CV naar Balta hebben verzonden. 

  

BALTA verwerkt normaal gezien geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, behoudens met het 

oog op zeer specifieke doeleinden (zoals payroll, verzekering en verplichtingen die betrekking hebben op 

“PDMR’s” – “personen met leidinggevende verantwoordelijkheid” – zie hierna). Door ons de persoonsgegevens 

van het kind te verstrekken, geeft u – in uw hoedanigheid van persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid 

over het kind draagt – ons hierdoor de toestemming om dit te doen. Indien BALTA persoonsgegevens van 

kinderen jonger dan 16 jaar zou verwerken voor andere doeleinden, verbindt BALTA er zich toe om uitdrukkelijk 

toestemming te vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt.  

 

Dit Beleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die in het bezit zijn van BALTA in haar hoedanigheid van 

werkgever of opdrachtgever, zoals – zonder hiertoe beperkt te zijn: 

 

- Werving en Selectie 

- Loonverwerking en Algemeen Beheer 

- Prestatie- en Talentmanagement 

- Opleiding en Ontwikkeling 

- Tijds- en Aanwezigheidsregistratie 

- Productie- en Personeelsplanning 



Privacybeleid voor Medewerkers van Balta 

BALTA GROUP - Privacy beleid voor medewerkers van Balta_v2             Pagina 4 van 15 

- Sociale Zaken 

- Klachten van Werknemers 

- Gezondheid en Veiligheid 

- Medische Controle 

- Verzekering 

- Toegangsbeheer 

- Activa 

- Corporate Housekeeping 

- Rechtszaken 

- Videobewaking 

- GPS-gegevens 

- Afbeeldingen en Foto’s 

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op volgende manieren: 

- Door u verschafte informatie 

Wij ontvangen uw persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf indien u persoonsgegevens met ons deelt, 

bijv. bij uw inwerkprocedure. Dit betreft bijv. uw basisidentificatiegegevens (zoals uw naam, e-mailadres, 

postadres, telefoonnummer en andere persoonlijke en/of contactgegevens, familiale situatie), informatie 

betreffende uw opleiding en vorige werkervaring, financiële gegevens (zoals uw krediet-

/debetkaartinformatie of andere betalingsgegevens, vorige weddes), informatie die vereist is voor 

verzekeringsdoeleinden en andere persoonsgegevens waarvan u kiest om ze ons te verschaffen.  

 

- Informatie die verkregen werd van derden / technologieën 

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verkregen van derden (zoals sociale media, internet, 

videomateriaal, creditcardmaatschappijen, mobiele telefoniebedrijven, vorige werkgevers en referenties, 

beoordelingscentra, overheden, enz.) of via diverse technologieën (zoals surfgedrag op onze ICT-

systemen, informatie van GPS-systemen, het badgesysteem dat van toepassing is op BALTA-sites, 

enz.).    

 

 

2 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

BALTA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat BALTA bepaalt voor 

welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.  

 

BALTA heeft een contactpunt opgezet voor gegevensbescherming waar alle vragen met betrekking tot de 

verwerking van uw persoonsgegevens naar toe kunnen gezonden worden. De contactgegevens ervan kunnen 

teruggevonden worden in artikel 11 van dit Beleid.  
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3 RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 

BALTA beroept zich altijd op een rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de 

situatie, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgrond:   

− We verwerken uw persoonsgegevens om een contract waar u partij bij bent uit te voeren (bijv. 

arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst of consultancy-overeenkomst) of indien de verwerking nodig 

is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan BALTA onderworpen is; 

− In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op een legitiem belang van 

BALTA (bijv. bescherming van de werkomgeving, arbeidsverificatie, verzekeren van de functionering 

van BALTA, ons netwerk vrijwaren van misbruik, enz.). In dat geval houden wij altijd rekening met uw 

fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens;  

− Soms verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. In dat geval heeft u het te 

allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken wat de toekomst betreft;  

− Gevoelige persoonsgegevens zoals persoonsgegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, 

lidmaatschap van een vakbond of gegevens die betrekking hebben op gezondheid, zullen enkel 

verwerkt worden (i) indien noodzakelijk met het oog op het uitvoeren van de verplichtingen en het 

uitoefenen van specifieke rechten van BALTA op het vlak van tewerkstelling en sociale zekerheid en 

sociale beschermingswetgeving, (ii) voor doeleinden van preventieve geneeskunde of 

arbeidsgeneeskunde, voor de assessment van het arbeidsvermogen van de werknemer, medische 

diagnose, het verschaffen van gezondheidsdiensten of sociale dienstverlening of behandeling of het 

beheer van systemen en diensten op vlak van gezondheid en sociale voorzieningen, of (iii) gebaseerd 

op uw toestemming.  

 

Meer details hierover worden hieronder verschaft in artikel 4 van dit Beleid. 

 

 

4 VERWERKINGSDOELEINDE 

 

BALTA verwerkt en kan uw gegevens verstrekken voor onderstaande doeleinden:  

 

PERSOONSGEGEVENS RECHTSGROND+ DOELEINDE 

Werving en Selectie 

Voorbeelden: (informatie vervat in) 

curriculum vitae, motivatiebrief, nota’s 

die gemaakt werden tijdens 

interviews, diploma en certificeringen, 

beoordelingsrapporten, enz.  

  

Rechtsgrond: toestemming, het ondernemen van stappen op verzoek 

van de betrokkene alvorens een contract werd aangegaan, legitieme 

belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: werving en selectie, het beoordelen van het potentieel van 

kandidaten voor openstaande vacatures, algemeen beheer van HR-

bestanden, enz. 
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Loonverwerking en algemeen 

beheer / boekhouding  

Voorbeelden: 

basisidentificatiegegevens (bijv. 

naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres, geboorteplaats en -datum, 

sociaal zekerheidsnummer, familiale 

situatie), informatie met betrekking tot 

uw professionele achtergrond, 

financiële gegevens (bijv. uw krediet-

/debetkaartinformatie of andere 

betaalgegevens), informatie met 

betrekking tot lonen en bijkomende 

voordelen, bonus, enz.  

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde:  

- payroll-beheer en het naleven door BALTA van 

arbeidswetgeving, sociale en fiscale wetgeving en andere 

wettelijke verplichtingen  

- beheer van pensioenplannen, arbeidsongevallenverzekering, 

ziekteverzekering, enz.  

- opvolging en betaling van onkosten 

- algemene rapporteringsdoeleinden 

- opvolging van de aanwezigheid op het werk 

- het beheren van reizen door Medewerkers 

- enz. 

Prestatie- en Talentmanagement 

Voorbeelden: prestatie-evaluaties, 

gesprekken die betrekking hebben op 

loopbaanontwikkeling, enz.  

 

Rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst, legitieme belangen die 

door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: toezicht houden op en het verbeteren van het functioneren 

van de vennootschap en het uitgevoerde werk, loopbaanplanning, 

streven naar professionele en persoonlijke groei voor alle 

Medewerkers, enz.  

Opleiding en Ontwikkeling 

Voorbeelden: diploma en 

certificeringen, enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: organisatie van zowel interne als externe opleidingen, 

opvolgen van opleidingsbehoeften en voltooide opleidingen, 

rapportering in het jaarverslag, enz. 



Privacybeleid voor Medewerkers van Balta 

BALTA GROUP - Privacy beleid voor medewerkers van Balta_v2             Pagina 7 van 15 

Tijds- en Aanwezigheidsregistratie 

Voorbeelden: informatie met 

betrekking tot uw aanwezigheid op het 

werk, gepresteerde uren, 

afwezigheden en de reden voor zulke 

afwezigheid, enz.  

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: payroll en algemene werknemersadministratie, toezicht 

houden op en het verbeteren van het functioneren van de 

vennootschap, toezicht houden op de werkuren en organisatie van de 

personeelsplanning, veiligheidsdoeleinden, enz. 

Productie- en personeelsplanning 

Voorbeelden: veelzijdigheidsmatrix, 

werkschema’s (met inbegrip van de 

aanduiding van machine-operatoren), 

productieplanning in de Proteam-

applicatie, enz.   

Rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst, legitieme belangen die 

door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: organisatie, toezicht houden op en het verbeteren van het 

functioneren van de vennootschap en het gepresteerde werk, het 

opstellen van productie- en personeelsplanning, het beheren van 

afwezigheden, observeren van de veelzijdigheidsmatrix, 

veiligheidsbeheer gedurende het productieproces, enz. 

Sociale Zaken 

Voorbeelden: 

vakbondsvertegenwoordigers, 

organisatie van verkiezingen, enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, legitieme belangen die door 

BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: organisatie van sociale verkiezingen, opvolging van 

lidmaatschap van bijv. de ondernemingsraad en het comité voor 

preventie en bescherming op het werk, rapporteringsdoeleinden, enz. 

Klachten van werknemers 

Voorbeelden: werknemers kunnen 

een vertrouwenspersoon contacteren 

voor verschillende kwesties die ze 

ervaren op het werk, enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: toezicht houden en verbeteren van welzijn op het werk, 

klokkenluidersklachten met betrekking tot discriminatie, pesten, stalken, 

geweld, enz. 
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Gezondheid en Veiligheid 

Voorbeelden: (registratie van) 

verplichte opleidingen, opvolging van 

vereiste certificaten, bijhouden van 

aanwezigheden voor 

evacuatiedoeleinden, bijhouden van 

bestanden over arbeidsongevallen, 

enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: evacuaties organiseren van de sites en het bijhouden van 

evacuatielijsten, verifiëren of vereiste certificaten, opleidingen en 

competenties aanwezig zijn (bijv. voor vorkliftbestuurders, 

vrachtwagenbestuurders, enz.), het voorzien van gezondheidszorg en 

veiligheidsuitrusting, het voorkomen van risico’s die verband houden 

met de veiligheid, het rapporteren en opvolgen van arbeidsongevallen, 

ISO-certificeringen, enz.  

 

Medische Controle 

Voorbeelden: opslaan van 

afwezigheidscertificaten, verplichte 

medische controle, enz.  

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: assessment van het arbeidsvermogen van de Medewerker, 

uitvoeren van medische controles door een arbeidsgeneesheer; beheer 

van afwezigheden wegens ziekte, enz. 

Verzekering 

Voorbeelden: gegevens die vereist 

zijn voor de verschaffing van een 

groepsverzekeringspolis, 

hospitalisatieverzekering, 

autoverzekering, expatverzekering, 

enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: BALTA sluit verzekeringen af om bepaalde risico's te 

dekken en treedt ook op als tussenpersoon voor bepaalde 

verzekeringsdekkingen die aan haar Medewerkers worden 

aangeboden. Met het oog op het beheer van deze verzekeringen 

(onderzoek van risico's, algemeen beheer van de polis, 

schadeafhandeling) moet BALTA bepaalde persoonsgegevens 

verwerken. 
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Toegangs- en Vergunningsbeheer  

Voorbeelden: toegang beperken tot 

(bepaalde gebieden) van de BALTA-

sites, het vereisen van een badge of 

biometrische identificatiegegevens om 

toegang te verkrijgen tot de BALTA-

sites, vergunningsprocedures voor 

toestellen, enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, legitieme belangen die door 

BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: Beheren van en toezicht houden op de toegangsrechten tot 

de BALTA-sites, de BALTA-applicaties en -toestellen (bijv. voor 

veiligheidsredenen), beheren van klachten via een ticketingsysteem, 

enz. 

 

Activa (zoals pc, smartphone, auto, 

enz.) 

Voorbeelden: toezicht houden op het 

gebruik van het BALTA-netwerk en de 

BALTA-toestellen, toezicht houden op 

het gebruik van de bedrijfswagen in 

overeenstemming met de car policy, 

enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: het beheer van de toewijzing en het gebruik van activa 

binnen de vennootschap, enz. BALTA kan toezicht houden op het 

gebruik van het BALTA-netwerk en de ICT-omgeving en de gegevens 

met betrekking tot elektronische communicatie voor o.a. de volgende 

doeleinden: 

- Het voorkomen van ongeoorloofde handelingen die in strijd zijn 

met de wet of die de waardigheid van een andere persoon 

kunnen schenden; 

- De bescherming van de economische, commerciële en 

financiële belangen van BALTA;  

- Het behoud van de veiligheid en de goede technische werking 

van de ICT-systemen van BALTA; 

- Ervoor zorgen dat de beginselen en regels die uiteengezet zijn 

in het BALTA-beleid te goeder trouw worden nageleefd. 

Corporate Housekeeping 

Voorbeelden: beheer van 

bestuurdersmandaten voor de 

vennootschappen van BALTA, lijsten 

van personen met voorkennis en 

formaliteiten, enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: opvolging van de relatie met aandeelhouders, insiders, 

leden van de raad van bestuur, personen met leidinggevende 

verantwoordelijkheid (PDMR), personen die nauw verbonden zijn 

(PCA), verwerking van transacties en kennisgevingen van transacties, 

enz. 
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Rechtszaken 

Voorbeelden: 

basisidentificatiegegevens, officiële 

gerechtelijke documentatie, 

rechtbankdocumenten, bewijsstukken, 

enz. 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, 

legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: het voorbereiden en beheren van claims met klanten, 

leveranciers, Medewerkers en andere personen of bedrijven, teneinde 

de rechten van BALTA te verdedigen, uitvoering van gerechtelijke 

beslissingen, het up-to-date houden van bedrijfsoverzichten van 

lopende rechtszaken, enz. 

Videobewaking 

 

Rechtsgrond: wettelijke verplichting, legitieme belangen die door 

BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: er kunnen om diverse redenen camera’s geïnstalleerd 

worden op de werkplek: gezondheid en veiligheid, toezicht houden op 

laadkades en het beheer van het laden van de producten, toezicht 

houden op de correcte werking van een productielijn, om de C-TPAT-

certificering te ontvangen en te behouden, enz. 

GPS-gegevens en Transportbeheer  

 

 

 

Rechtsgrond: legitieme belangen die door BALTA worden nagestreefd 

Doeleinde: voertuigen die gebruikt worden voor intern transport hebben 

ingebouwde GPS-toestellen, die hoofdzakelijk worden gemonitord voor 

personeelsplanningsdoeleinden. 
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Afbeeldingen / Geluid- en/of 

beeldopnames 

Voorbeeld: voor HR-databases zoals 

“wie-is-wie”, foto's van 

(net)werkactiviteiten en teambuildings, 

foto's voor marketingdoeleinden en 

werkgever-brandingsdoeleinden, enz. 

 

Rechtsgrond voor de “wie-is-wie”-database: legitieme belangen die 

door BALTA worden nagestreefd  

Doeleinde: eenvoudige identificatie onder de werknemers om de 

werkomgeving te versterken, het bijhouden van een 

personeelsdatabank 

Rechtsgrond voor afbeeldingen/opnames genomen tijdens of naar 

aanleiding van werkgerelateerde bezigheden, evenementen, BALTA-

netwerkactiviteiten en/of teambuilding-activiteiten: 

Door het bijwonen van het evenement of de activiteit of door te poseren 

geeft u toestemming om uw afbeeldingen/opnames te gebruiken, tenzij 

u dit schriftelijk anders te kennen geeft aan uw contactpersoon binnen 

HR (of via internal.communications@baltagroup.com).  

Indien BALTA deze afbeeldingen/opnames wenst te gebruiken voor 

externe publicatie (bv. jobsite/website, brochures, jaarverslag, sociale 

media), zal BALTA uw uitdrukkelijke toestemming vragen (tenzij het 

loutere “sfeerbeelden” betreft waarop u toevallig in beeld komt). 

Doeleinde: marketingdoeleinden en werkgever-brandingsdoeleinden, 

enz. 

 

 

 

Daarnaast kan BALTA uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan 

BALTA onderworpen is of om te voldoen aan redelijke verzoeken van officiële autoriteiten, agentschappen of 

vertegenwoordigers, alsook aan wettelijke verplichtingen van financiële instellingen (zoals antiwitwaswetgeving, 

fraudepreventiewetgeving en antiterrorismewetgeving). 

Voor dit doel kunnen we persoonsgegevens verwerken, zoals uw basisidentificatiegegevens, financiële 

gegevens (bijv. uw creditcard/debetkaartgegevens of andere betalingsgegevens), de vennootschap waarvoor u 

werkt, (de inhoud van) uw communicatie enz. 

 

 

5 WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

BALTA deelt uw persoonlijke informatie binnen haar organisatie, bijv. met onze werknemers of verbonden 

vennootschappen. Daarnaast kan het nodig zijn dat BALTA uw gegevens doorgeeft aan overheidsinstanties om 

te voldoen aan wettelijke verplichtingen of redelijke verzoeken van officiële instanties, instanties of 

vertegenwoordigers. 

 

mailto:internal.communications@baltagroup.com
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Bovendien mag BALTA uw persoonsgegevens delen met derden voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is 

voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden.  

 

Wij vertrouwen op externe dienstverleners om een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten namens ons uit te 

voeren. Door dit te doen, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie moeten delen met bijv. volgende 

derde partijen: 

− Bepaalde verwerkers die namens ons optreden (bijv. het payrollkantoor voor loonverwerking) 

− Dienstverleners die ons een verscheidenheid aan diensten verschaffen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, aanbieders van betalingsdiensten, transport- en autodienstverleners (wagenpark), IT-

dienstverleners, HR-dienstverleners (met inbegrip van aanbieders van bepaalde bijkomende voordelen), 

verzekeringsdienstverleners; 

− De overheid (bijv. voor België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorzieningen, de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg en de FOD Financiën) 

− Vakbondsdelegaties, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Ondernemingsraad, 

de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, de arbeidsgeneesheer; de Mutualiteit, 

Kinderbijslagfonds; 

− Verbonden vennootschappen, met inbegrip van onze verbonden vennootschappen in de VS en in 

Turkije 

− Advocaten en andere externe adviseurs / gerechtsdeurwaarders indien dit noodzakelijk is om ons advies 

te geven (bijv. met betrekking tot arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, belastingwetgeving) of om onze 

rechten te verdedigen; 

− Toezichthoudende autoriteiten: in bepaalde gevallen kan BALTA uw persoonsgegevens overdragen aan 

politie, justitie of andere autoriteiten indien menen dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de 

toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een ander rechtmatig verzoek of bevel; 

− Mogelijke overnemers van BALTA in het geval dat (een deel van) onze activiteiten worden overgenomen 

door een derde partij en andere derde partijen wanneer dat nodig is voor fusie- en overnamedoeleinden; 

− Verkopers, distributeurs, onderaannemers, leveranciers of lasthebbers van BALTA.  

Voornoemde derde partijen ontvangen alleen de persoonlijke informatie die zij nodig hebben om de door ons 

gevraagde diensten uit te voeren. In alle gevallen eisen wij dat er voldoende waarborgen zijn voor de 

bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

 

 

6 VERWERKT BALTA UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE 

RUIMTE (“EER”)? 

 

BALTA verwerkt uw persoonsgegevens vooral binnen de EER. Uw persoonsgegevens kunnen echter worden 

overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt worden in een land buiten de EER, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot de Verenigde Staten of Turkije (bijv. omdat we bepaalde systemen delen met andere verbonden 

vennootschappen van BALTA, omdat we een buitenlandse verwerker gebruiken of omdat bepaalde gegevens 

"in de cloud" worden opgeslagen). 

 



Privacybeleid voor Medewerkers van Balta 

BALTA GROUP - Privacy beleid voor medewerkers van Balta_v2             Pagina 13 van 15 

Wanneer we dit doen, geven we de informatie door in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming. In dit verband verbindt BALTA zich ertoe te allen tijde te zorgen voor een adequaat en 

toereikend beschermingsniveau door middel van procedures en controles. BALTA zorgt er in het bijzonder voor 

dat we kunnen vertrouwen op een adequaatheidsbesluit krachtens artikel 45 van de Algemene 

Gegevensbeschermingsverordening ("AVG"), dat we standaardcontractbepalingen in de zin van artikel 46, lid 2 

AVG sluiten of dat we kunnen vertrouwen op andere passende waarborgen (bijv. naleven van het Privacy 

Shield-kader). - cf. https://www.privacyshield.gov). 

 

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u 

contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 11 van dit Beleid. 

 

 

7 HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ? 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit Beleid uiteengezette 

doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of wettelijk toegestaan is.  

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het Beleid van BALTA inzake Gegevensbescherming. 

 

Wij kunnen documentatie met persoonsgegevens bewaren indien wij van mening zijn dat dergelijke gegevens 

relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures. 

 

 

8 HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD? 

 

Wij streven ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. 

Hiertoe zullen wij de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om ons te helpen uw 

informatie veilig, nauwkeurig, actueel en volledig te houden en om ons te helpen uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. 

 

 

9 WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN? 

 

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten 

hebben een zeer specifieke draagwijdte of zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. 

Voor meer informatie kunt u de artikelen 15 tot 22 van de AVG raadplegen. 

− Recht van inzage: Dit betekent bijv. dat u ons kunt vragen of wij uw persoonsgegevens al dan niet 

verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. 

− Recht op rectificatie: U hebt ook het recht om de rectificatie te bekomen van onjuiste 

persoonsgegevens.  

− Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'): In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw 

persoonsgegevens te wissen, bijv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de 

https://www.privacyshield.gov/
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doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op 

basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt, enz.  

− Recht op beperking van de verwerking: U kunt om een beperking van uw persoonsgegevens 

verzoeken, bijv. indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerkingsactiviteit 

onwettig is, enz. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij uw gegevens slechts tijdelijk mogen 

opslaan, tenzij u desondanks in het kader van een gerechtelijke procedure of in het algemeen belang 

toestemt met de verwerking van uw gegevens. Een beperking kan achteraf worden opgeheven.  

− Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis 

van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst, kunt u ons vragen om uw 

gegevens aan uzelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (indien dit 

technisch mogelijk is). In uitzonderlijke gevallen is BALTA niet verplicht om gevolg te geven aan uw 

verzoek.  

− Recht van bezwaar: U kunt ons informeren over de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te 

maken tegen de bijzondere verwerkingsactiviteit op basis van het legitieme belang van BALTA. Indien 

deze bijzondere redenen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, zullen wij de 

verwerkingsactiviteit beëindigen. BALTA kan geen gevolg geven aan uw verzoek wanneer wij uw 

persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van een rechtsvordering.  

− Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: BALTA 

zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor profileringsdoeleinden, tenzij u ons uw uitdrukkelijke 

toestemming hebt gegeven (zie artikelen 4 en 5 van dit Beleid). In deze gevallen zal BALTA ervoor 

zorgen dat u het recht heeft op menselijke tussenkomst of om uw standpunt uit te drukken.  

− Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken: Indien de verwerking van uw gegevens 

gebaseerd is op uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, 

zonder dat dit de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming 

aantast. 

Voor afbeeldingen, audio- en video-opnamen kunt u verzoeken om uw gepubliceerde afbeelding, audio 

of video te verwijderen en te laten vervangen door een generieke afbeelding.  

− Recht om een klacht in te dienen: Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een 

klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van 

tewerkstelling of de plaats van een vermeende inbreuk op de AVG. De Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit voor België en kan worden 

gecontacteerd op contact@apd-gba.be. 

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een van deze rechten wilt uitoefenen of als u hierover vragen 

of klachten heeft. Gelieve begrip op te brengen voor het feit dat BALTA u kan vragen om een identiteitsbewijs 

indien u dit doet. 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@apd-gba.be
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10 HOE WORDT U GEÏNFORMEERD OVER WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID? 

 

Dit Beleid werd voor het laatst gewijzigd op de hierboven aangegeven datum. 

 

Wij streven ernaar u de beste service te leveren. BALTA behoudt zich dan ook het recht voor dit Beleid naar 

eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, te veranderen of te amenderen. Zulke wijzigingen, 

veranderingen of amendementen zullen op gepaste wijze aan u worden gecommuniceerd. 

 

 

11 VRAGEN MET BETREKKING TOT DIT BELEID 

 

Vragen of klachten met betrekking tot dit Beleid, onze websites en/of de andere verwerking van uw 

persoonsgegevens, kunnen aan ons gericht worden: 

- Door contact op te nemen met het juridische departement van BALTA. U kunt telefonisch contact met 

ons opnemen op:  

o Maxime Vanhie (Data Protection Coordinator): +32 56 62 22 98 

o Annelies Willemyns (General Counsel): +32 56 62 23 50 

− per e-mail naar dataprotection@baltagroup.com 

− Per post naar: 

Balta Group NV 

Data Protection Coordinator 

Wakkensteenweg 2 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

België 

 

Indien u van oordeel bent dat handelingen werden gesteld, zouden kunnen worden gesteld of op het punt staan 

om gesteld te kunnen worden die een inbreuk maken op dit beleid of er een inbreuk op zouden kunnen maken, 

moet u de zaak onder de aandacht brengen van Balta. 

 

U kunt inbreuken of potentiële inbreuken op dit beleid melden aan uw manager. Indien u denkt dat een bepaalde 

kwestie niet afdoende gedekt is ingevolge die mededeling, kunt u uw lokale compliance-vertegenwoordiger 

(indien aangesteld) of uw Group Compliance Officer contacteren: 

 

Annelies Willemyns 

Group General Counsel 

Compliance Officer 

compliance@baltagroup.com 

Tel.: +32 56 62 23 50   

GSM tel.: +32 487 93 00 35 

 

Ernstige inbreuken moeten altijd gemeld worden aan de Compliance Officer. 

 

Geen enkele medewerker zal het voorwerp uitmaken van enige tuchtmaatregel of vergelding voor het te goeder 

trouw melden van incidenten. Het is het beleid van BALTA om dit strikt te verbieden. 

 

mailto:dataprotection@baltagroup.com
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