
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG/GDPR) 
 
Wij verbinden er ons toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht werd. 

 

1. Algemeen 
 

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door B-Efficient BVBA, plateau de l’aigle, 10 te 

1474 Ways, België, ondernemingsnummer 0688 552 025. B-Efficient is, alleen of samen met het 

Bedrijf-klant, verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, zoals 

hierna beschreven. 

1.2 U kunt contact met ons opnemen via e-mail naar pdepaepe@b-efficient.be. De 

verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bij B-Efficient is Philippe Depaepe. 

 

2. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens 
 
Wanneer u ons gegevens meedeelt, verwerken wij de volgende verschillende categorieën 

persoonsgegevens: 

Identificatie- en contactgegevens: naam en e-mailadres 

Persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum 

Psychologische informatie: testresultaten 

Opleidingsgegevens: opleidingsniveau 

Beroepsgegevens: sector, functie, bedrijf 

Bijkomende informatie die u betreft en die u zelf vrij meedeelt. 

 

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens 
 
Als u een van onze vragenlijsten of tools gebruikt in het kader van een ontwikkelingsplan of een 

persoonlijk en/of professioneel opleidingsplan, zal B-Efficient uw onder artikel 2 van dit 

Privacycharter bedoelde persoonsgegevens gebruiken om uw antwoorden te beoordelen en te 

analyseren en rapporten op te maken. Uw persoonsgegevens betreffende het gebruik van het 

instrument en de gegeven antwoorden, zoals bedoeld in artikel 2 van dit Privacycharter, worden 

bewaard en gebruikt om collectieve antwoorden uit te werken en de antwoorden te analyseren van 

groepen van individuen. In voorkomend geval mag het Bedrijf-klant uw in artikel 2 van dit 

Privacycharter bedoelde persoonsgegevens gebruiken als beslissingscriteria betreffende uw 

persoonlijke en/of professionele evolutie in het Bedrijf. 



 

4. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
 
De analyse van uw antwoorden en persoonsgegevens met het oog op de opmaak van uw 

persoonlijk en/of professioneel ontwikkelingsplan berust op de noodzaak van een akkoord tussen 

u en ons met betrekking tot uw ontwikkelingsplan. Als u een van onze tools gebruikt op vraag van 

een bedrijf, berust de verwerking op de noodzaak om de rechtmatige belangen van het bedrijf te 

verdedigen. Wij vragen u uw toestemming met betrekking tot de opslag en het latere gebruik van 

uw antwoorden en persoonsgegevens door B-Efficient. Wij vragen u de toestemming om uw 

persoonsgegevens te verwerken in het kader van uw gebruik van onze diensten en tools. U hebt 

het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer wij uw persoonsgegevens moeten 

verwerken in het kader van overname-onderhandelingen of andere procedures met betrekking tot 

het vennootschapsrecht, of wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten te 

verbeteren, algemene statistieken op te maken en veiligheidsmaatregelen te nemen, baseren wij 

ons op onze rechtmatige belangen of op deze van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of 

enig ander rechtmatig bevel, berust de verwerking van uw gegevens op de noodzaak om te 

voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

 

5. Partijen waaraan wij uw persoonsgegevens meedelen 
 
Uw persoonsgegevens worden, onder voorbehoud van hun opslag door B-Efficient, uitsluitend 

verwerkt door B-Efficient en, in voorkomend geval, door het Bedrijf. Er wordt geen beroep 

gedaan op derden in het kader van huidig Privacycharter. Uw persoonsgegevens kunnen worden 

ontvangen door potentiële overnemers in of buiten de Europese Unie in het kader van een 

eventuele overname of van een gelijkaardige verrichting. 

 
6. Plaats van de verwerking 
 
Uw persoonsgegevens worden op de eerste plaats verwerkt in de Europese Unie en in de Europese 

Economische Ruimte. 



7. Kwaliteit 

 
7.1 Wij doen er alles aan om enkel de nodige persoonsgegevens te verwerken om de 

doelstellingen te halen zoals bedoeld in artikel 3 van dit Privacycharter. 

7.2 Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is om deze doelstellingen te 

halen. Uw persoonsgegevens worden tot twee jaar na hun inzameling bewaard. Als u niet meer 

wenst dat uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u een aanvraag indienen om ze te wissen 

zoals bepaald in artikel 8.6 van dit Charter. 

7.3 Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen alle ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, niet-toegestane verspreiding 

of onrechtmatige wijziging, maar ook tegen diefstal, verlies, bewerking of vernietiging. 

7.4 Enkel de bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze bevoegdheid is 

erkend op basis van de noodzaak om toegang te hebben tot de gegevens in het kader van de 

invoering, de opvolging, de mededelingen en de opvolging van projecten van onze tools en 

diensten. 

 

8. Uw rechten 
 
8.1 U hebt het recht om te weten of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken en om, 

desgevallend, toegang te vragen tot deze persoonsgegevens. Als wij uw toegangsaanvraag 

afwijzen, delen wij u de reden van deze weigering mee. Als u deze aanvraag verschillende keren 

indient en deze herhaalde aanvragen ons nadeel berokkenen, kan een administratieve vergoeding 

van u worden gevorderd. 

8.2 U hebt het recht om ons te vragen om elk fout persoonsgegeven over u gratis recht te zetten. 

Bij dergelijke aanvraag moet het bewijs gevoegd zijn dat aantoont dat de te verbeteren 

persoonsgegevens wel degelijk fout zijn. 



8.3 U hebt op elk ogenblik het recht om de toestemming die u ons eerder verleende betreffende de 

verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. 

8.4 U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, als deze niet langer 

nodig zijn om de doelstellingen bepaald in artikel 3 van dit Charter te halen of als u uw 

toestemming betreffende hun verwerking intrekt. 

Wij zullen op uw aanvraag ingaan, rekening houdend met: 

de belangen van B-Efficient of van een eventuele derde partij, en 

de wettelijke verplichtingen die strijdig zijn met de verwijdering van de persoonsgegevens. 

 

8.5 U hebt het recht om ons te vragen om alle persoonsgegevens die u ons in een gestructureerde, 

gangbare en leesbare vorm meedeelde, te ontvangen. 
8.6 Als u een of meer van de in dit artikel aangehaalde rechten wil uitoefenen, kan u dit doen met 

de verzending van een e-mailbericht naar pdepaepe@b-efficient.be. Een e-mailbericht met een 

aanvraag om een bepaald recht uit te oefenen, mag niet worden geïnterpreteerd als een 

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in de nodige mate voor de 

verwerking van uw aanvraag. Uw aanvraag moet duidelijk het/de recht(en) vermelden die u wil 

uitoefenen en, indien nodig, de motivatie en de rechtvaardiging van uw vraag. De aanvraag moet 

gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld zijn van een digitale kopie van een nog geldige 

identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van 

de ontvangst van uw aanvraag. Als deze verantwoord is, zullen wij er zo snel mogelijk aan 

voldoen en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst. Voor elke klacht betreffende de 

verwerking van uw persoonsgegevens nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via het 

voornoemde e-mailadres. Als u nog altijd niet tevreden bent, hebt u de mogelijkheid om een 

klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 


