INTERNE PRIVACYVERKLARING
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1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1. ALGEMEEN
Watering De Beneden Mark engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de privacy en
persoonsgegevens van zijn medewerkers. Watering De Beneden Mark houdt zich, in de
hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van de
persoonsgegevens die verzameld worden van potentiële, huidige en voormalige werknemers,
vrijwilligers, stagiaires, jobstudenten en huidige en voormalige bestuursleden met het oog op
personeelszaken, algemeen management, loondoeleinden enz. De persoonsgegevens worden
verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.2. DEFINITIES
In het kader van deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 Functionaris voor gegevensbescherming (FG) - In het Engels: Data Protection
Officer (of DPO). Verleent onafhankelijk advies en bijstand inzake gegevensbescherming;
 Medewerkers: werknemers, vrijwilligers, stagiaires, jobstudenten en bestuursleden van
Watering De Beneden Mark;
 Persoonsgegevens - Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon;
 Verwerking - Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 Verantwoordelijke voor de verwerking - De natuurlijke persoon of rechtspersoon,
de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met
anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van
Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht. In dit geval is dit Watering De
Beneden Mark, gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Gammel 33, verantwoordelijke voor de
verwerking van de persoonsgegevens van zijn medewerkers.
1.3. REIKWIJDTE
Deze privacyverklaring verklaart hoe Watering De Beneden Mark omgaat met persoonsgegevens
van zijn medewerkers en is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van deze persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om
daarin te worden opgenomen.
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2. RECHTMATIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?
Watering De Beneden Mark verwerkt persoonsgegevens van zijn medewerkers. Het gaat hierbij
onder andere om de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, e-mailadres, foto’s,
telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat,
taal, CV, beroep, werkervaring, kentekenbewijs van privéwagen, bankrekeningnummer,
opleidingsgegevens, informatie over gezinssituatie, gegevens betreffende de gezondheid (vb:
doktersattest, getuigschrift van de arbeidsgeneesheer, verslag van een arbeidsongeval), enz.
Daarnaast worden er ook elektronische lokalisatiegegevens verwerkt van de medewerkers die
gebruik maken van een apparaat, machine of voertuig waarin een geolokalisatiesysteem is
geïnstalleerd. [Niet van toepassing]
Ten slotte is er mogelijks camerabewaking voorzien. Wanneer op de camerabeelden natuurlijke
personen te zien zijn, bevatten deze beelden ook persoonsgegevens en is deze privacyverklaring
van toepassing. Voor vragen hierover kan je steeds terecht bij Watering De Beneden Mark of bij
de DPO. [Niet van toepassing]
2.2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
Watering De Beneden Mark verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens onder meer voor
volgende doeleinden:
Werknemers en jobstudenten
 het aangaan en onderhouden van een arbeidsovereenkomst;
 de loonadministratie en administratie van de werknemersvoordelen;
 het beheer van de werkplanning (inclusief vakantie-aanvragen);
 het organiseren van evenementen;
 het plannen van aanvullende opleidingen;
 het opvolgen van de loopbaan van de werknemer bij Watering De Beneden Mark in de
vorm van evaluaties.
Vrijwilligers
 het aangaan en onderhouden van een vrijwilligersovereenkomst;
 het beheer van de werkplanning van de vrijwilligers.
Stagiaires
 het aangaan en onderhouden van een stageovereenkomst;
 het beheer van de werkplanning van stagiaires;
 het behouden van een werkreserve binnen Watering De Beneden Mark.
Bestuursleden
 het versturen van communicatie omtrent o.a. de bestuursvergaderingen en de algemene
vergadering;
 het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen voor de bestuursleden (bv.
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering);
 het uitbetalen van eventuele presentiegelden, zitpenningen en onkostenvergoedingen;
 uitvoeren van bankverrichtingen in naam en voor rekening van Watering De Beneden
Mark;
 officiële representatie van Watering De Beneden Mark (bv. in het ondernemingsloket)
 bekendmaking van de bestuursleden op de website van Watering De Beneden Mark;
 het organiseren van evenementen.
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Watering De Beneden Mark verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op een wijze die
compatibel is met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of die door de
medewerker worden geautoriseerd. Watering De Beneden Mark neemt verder ook alle passende
stappen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens accuraat, actueel en
betrouwbaar zijn ten aanzien van de vooropgestelde doeleinden.
Houd er wel rekening mee dat je medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van je
persoonsgegevens. Indien bepaalde informatie gedurende jouw loopbaan verandert, dien je dit
actief te melden bij de personeelsverantwoordelijke van Watering De Beneden mark
2.3. OP WELKE RECHTSGROND IS DE VERWERKING GEBASEERD?
De verwerking van persoonsgegevens door Watering De Beneden Mark van diens medewerkers
is gerechtvaardigd door het bestaan van een arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst of
vrijwilligersovereenkomst tussen de medewerker en Watering De Beneden Mark of is
noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die op Watering De Beneden Mark
rusten (bv. in het kader van de sociale zekerheid).
Ten slotte zijn er ook verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Watering De Beneden Mark
jouw toestemming vraagt. Voor het nemen en publiceren van foto’s tijdens activiteiten ter
bevordering van de bedrijfscultuur (bv. etentje met het bestuur, rondleiding op het terrein van
de polder/watering, …) en profielfoto’s op de website van Watering De Beneden Mark vragen wij
jouw toestemming. Indien je liever niet hebt dat deze foto’s voor dergelijke doeleinden gebruikt
worden, kan je dit melden aan de ontvanger-griffier van Watering De Beneden Mark.
2.4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Om bepaalde van de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, geeft Watering De
Beneden Mark jouw persoonsgegevens door aan volgende (soorten) organisaties:
 Externe dienstverlener voor medisch toezicht
 Verzekeraars
 Sociaal secretariaat [waarschijnlijk in de nabije toekomst]
 Andere overheidsinstanties (RSZ, FOD Financiën, Provincie, Vlaams Gewest, …)
 Vereniging van Vlaamse Polders en Watering vzw of gelijkaardige belangenorganisatie
2.5. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Watering De Beneden Mark neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw
persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden
of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.
3. BEVEILIGING
Watering De Beneden Mark erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die je
ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Watering De Beneden Mark neemt
dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik
en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.
Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte
toegang tot de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische
maatregelen, waaronder bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie,
alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis
worden voorzien.
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4. RECHTEN VAN DE MEDEWERKERS
Je hebt het recht op inzage tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Ook heb je het
recht om foutieve persoonsgegevens te laten verbeteren of om jouw persoonsgegevens te
laten aanvullen. Daarnaast kunnen de gegevens in gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere
verwerkingsverantwoordelijken.
Verder heb je het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van jouw
persoonsgegevens en kan je ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw
persoonsgegevens. In sommige gevallen is de verwerking van jouw persoonsgegevens echter
noodzakelijk bv. om een wettelijke bepaling na te komen. Deze verplichting heeft dan voorrang
op jouw recht op bezwaar of jouw recht op beperking.
Je kan je ook beroepen op jouw recht op gegevenswissing. Hierbij zullen wij steeds het
doeleinde, de rechtsgrond en de redelijkheid van het verzoek in acht nemen. Hierbij geldt
eveneens dat in sommige gevallen het naleven van bv. een wettelijke verplichting voorrang zal
hebben op jouw recht op gegevenswissing.
Wanneer de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw
toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde opnieuw in te trekken.
De gegevens die verwerkt werden in de periode tussen het verlenen van toestemming en het
intrekken ervan, blijven rechtmatig verwerkt.
Je kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO via dpo@vvpw.be.
Watering De Beneden Mark informeert je zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand
na ontvangst over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
Ten slotte heb je het recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit, voor de
polders en wateringen is dit de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan door het invullen van het
klachtenformulier en dit te bezorgen via mail of via de post.

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
Website: https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
5. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over dergelijke wijzingen zal je op
toepasselijke wijze worden geïnformeerd.
6. CONTACT
Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van
persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van jouw rechten omtrent je eigen
persoonsgegevens die Watering De Beneden Mark verwerkt, kan je contact opnemen met de
DPO via volgend e-mailadres: dpo@vvpw.be
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