INVEST FOR JOBS
Naamloze vennootschap
Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer: 0644.590.437 (RPR Brussel)
BTW-nummer: BE 0644.590.437
(Hierna: de “Vennootschap” of “IFJ”)

PRIVACYBELEID
I.

VOORWOORD

INVEST FOR JOBS is georganiseerd als een naamloze vennootschap en heeft haar
maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80 en is ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0644.590.437.
INVEST FOR JOBS is onderworpen aan de professionaliteitsnormen van de toezichthoudende
autoriteiten van de sector (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA).
Meer informatie over de gebruikte terminologie verwijzen kan teruggevonden worden in de
integrale tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 1.
II.

WIJ VINDEN DE BESCHERMING VAN UW PRIVCAY UITERST BELANGRIJK

Als investeringsfonds dient INVEST FOR JOBS regelmatig persoonsgegevens te verwerken,
bijvoorbeeld wanneer een niet-beursgenoteerde vennootschap een aanvraag voor financiering
indient. Wij verwerken de gegevens die ons in dit kader worden overmaakt en dewelke betrekking
hebben op de vennootschap. Gerichte investeringen dienen bovendien bij te dragen aan de
instandhouding en het creëren van werkgelegenheid, zodat IFJ op basis van selectiecriteria (vb.
criteria van economische en financiële efficiëntie, prestatiecriteria in termen van
werkgelegenheid,…) haar investeringen kan selecteren.
Wij verklaren dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de vigerende privacywetgeving,
die voornamelijk geregeld wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of
de Engelse afkorting GDPR).
Om deze reden willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat
er met uw persoonsgegevens gebeurt.
Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom we dat doen,
hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
Daarnaast is deze privacyverklaring gericht aan eenieder die met ons samenwerkt zodat hij of zij
ook weet welke rechten en waarborgen wij op vlak van privacy bieden.
Ons privacy beleid wordt geregeld door deze privacyverklaring, evenals specifieke afspraken over
privacy die wij met u of derden maken in een overeenkomst.
In geval van tegenstrijdigheid hebben onze contractvoorwaarden in onze overeenkomsten
voorrang op deze privacyverklaring.

1

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
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De definities die wij hanteren worden geacht deze te zijn die opgenomen zijn in de AVG.
Al onze activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke vallen onder deze privacyverklaring zodat uw
rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens steeds gewaarborgd worden.
III.

WAT BETEKENT “VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS” EN WIE IS
DAARVOOR VERANTWOORDELIJK?

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke verwerking van gegevens die u als
natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip “verwerking” is ruim en dekt onder andere het
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen,
combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.
INVEST FOR JOBS NV wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens.
In sommige gevallen hebt u ook een aantal verplichtingen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens van derden die u via onze diensten verkrijgt als verwerker van
persoonsgegevens dan wel als kandidaat-onderneming dewelke op zoek is naar financiering of
gevolmachtigde of als tussenpersoon. Deze verplichtingen worden geregeld door de
privacywetgeving in ruime zin (de AVG en uitvoerende wetten in materiële zin), evenals, in
voorkomend geval, door de overeenkomst die wij met u sluiten. In ieder geval dient u dezelfde
rechten en garanties zoals opgenomen in onze privacyverklaring te respecteren.
Onze Data Protection & Privacy Officer is Dhr. Gilles Arkens, Auguste Reyerslaan 80, 1030
Brussel, info@investforjobs.be.

IV.
a.

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WE VERWERKEN?
De persoonsgegevens die u met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die u ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld
wanneer u ons belt om een afspraak te maken), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u ons een brief
of e-mail stuurt, wanneer u een aanvraag tot financiering indient, of ons via de website of sociale
media contacteert), of mondeling (tijdens een consultatie of bespreking).
b. De persoonsgegevens die wij verzamelen
Om onze opdracht als investeringsfonds te kunnen vervullen dienen wij opzoekingen te verrichten
in diverse databanken die ofwel publiek door iedereen te consulteren zijn (vb. Belgisch Staatsblad,
KBO), dan wel beperkt toegankelijk via privédatabanken (vb. Trends Top of andere
bedrijfsgegevensdatabanken) dan wel gegevens die vrij op internet terug te vinden zijn (vb.
websites). Daarnaast kunnen wij ook via uw bezoek aan onze website, pagina’s op de sociale
media of uw gebruik van onze (online) diensten gegevens verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar
titel 11 van deze privacyverklaring.
c.

De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden
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Daarnaast vragen wij mogelijks gegevens op bij derden om bepaalde opzoekingen te verrichten.
Wij verkrijgen ook gegevens via tussenpersonen (zoals bijv. overheden, accountants, adviseurs of
andere derden).
d. Categorieën persoonsgegevens
Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen
worden:
•

Identificatie- en contactgegevens: dit zijn de gegevens die ons toelaten om u als
vertegenwoordiger van de (kandidaat-)onderneming dewelke op zoek is naar een
financiering, bestuurder, werknemer, aandeelhouder, managing partner, …
te
identificeren en te contacteren (bijvoorbeeld uw naam, geboorteplaats- en datum,
nationaliteit, verblijfsstatus, burgerlijke staat… en andere gegevens die vermeld zijn op
identificatiedocumenten, uw adres, e-mailadres en telefoonnummer, alsook andere
gegevens die wij verplicht dienen op te vragen in het kader van antiwitwaswetgeving (vb.
of u een politiek prominent persoon bent, tijdstip van contactname, of u als uiteindelijk
begunstigde van een rechtspersoon wordt beschouwd).

•

Facturatiegegevens: dit zijn gegevens die ons toelaten om onze diensten correct te
kunnen aanrekenen, zoals facturatieadres, ondernemingsnummer, en het feit of u al dan
niet BTW-plichtig bent.

•

Voorkeuren en interesses: dit zijn gegevens met betrekking tot uw activiteiten of uw situatie
aan de hand waarvan wij u eventueel nieuwsbrieven kunnen toezenden die voor u en uw
activiteiten van belang kunnen zijn.

•

Gegevens die noodzakelijk zijn om onze opdrachten als investeringsfonds te kunnen
vervullen: in het kader van een financieringsaanvraag is een veelheid aan informatie
noodzakelijk over de (kandidaat-)onderneming en de hierbij betrokken personen, zoals
bijvoorbeeld het aantal werknemers.

V.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE BASIS
DOEN WIJ DAT?

a. Algemeen
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens
verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:
-

in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de door ons verleende
financiering/investering;
om te voldoen aan de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen waaraan
wij zijn onderworpen; en/of
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven
naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

b. Onze verwerkingsactiviteiten
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:
•

Wanneer u ons contacteert of wij u contacteren
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Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te beleggen, of u wenst onze
nieuwsbrieven te ontvangen of ons te volgen via sociale media, hebben wij uw identiteits- en
contactgegevens nodig. Alle informatie die wij over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de
gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Indien u actief bent bij een
dienstenverstrekker of leverancier van goederen (vb. verkoopdienst) op wie wij mogelijks een
beroep wensen te doen, dan noteren wij ook uw identiteits- en contactgegevens.
•

In het kader van onze investeringspolitiek

Bij de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze investeringsdossiers dienen wij over de
gegevens te beschikken van personen betrokken in de ondernemingen waarin wij (mogelijks)
investeren en andere bij de investering betrokken derden. Wij dienen deze personen te kunnen
identificeren en de gegevens te verwerken die noodzakelijk of dienstig kunnen zijn in het kader
van onze investering.
Wij gebruiken uw gegevens ook voor administratie (waaronder facturatie).
Wij kunnen ook uw beoordelingsgegevens verwerken om onze investeringspolitiek in de toekomst
te verbeteren en te optimaliseren.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwsbrieven
of nieuwe producten of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn
evenals om u wenskaarten te sturen of u uit te nodigen voor een van onze seminars of events.
•

Om witwas en financiering van terrorisme te bestrijden

Wij hebben de wettelijke verplichting om iedere klant en mandataris te identificeren in functie van
de door ons verleende financiering/investering. Voor natuurlijke personen is dit aan de hand van
de identiteitskaart of paspoort en de identificatieverklaring. Bij rechtspersonen dienen wij de
uiteindelijk begunstigde personen te identificeren. Verdachte transacties conform de vigerende
antiwitwaswetgeving dienen wij zo nodig te rapporteren aan de hiertoe bevoegde instantie. Voor
meer informatie hierover verwijzen wij naar onze identificatieverklaring die wij u zullen voorleggen,
evenals onze contractvoorwaarden.
•

Indien u voor ons werkt (werknemer, stagiair, …)

Indien u voor ons werkzaam bent, dan dienen wij in het kader van deze relatie heel wat
persoonsgegevens van u te verwerken, zoals uw identiteits- en contactgegevens, gegevens
vermeld op uw C .V., gezinssamenstelling, uw facturatie aan ons kantoor, de prestaties die u
registreert in voor ons behandelde dossiers, gewerkte uren, verlet- en vakantiedagen, enzovoorts,
dit met het oog op een correct verloop van de samenwerking.
VI.

HOE BEWAREN EN BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.
Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel
intern als extern. Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze
kantoren en/of archieven.
Als uw gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een
beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling. Evenwel kunnen wij omwille van
pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare
communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail.
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Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens onder
toezicht van onze dataverantwoordelijke. De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en
verwerken wordt bijgehouden in een dataverwerkingsregister.
Onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met technische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies
of diefstal van uw gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware,
firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers.
Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op
gespecialiseerde derden.
Uw persoonsgegevens zijn beperkt toegankelijk tot onze medewerkers. Er wordt hen enkel
toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun
taken naar behoren uit te voeren. Verder zijn uw gegevens toegankelijk voor de beheerders van
onze softwaresystemen, dit louter om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze systemen
(bijv. updates), en onze financiële administratie voor facturatie en boekhouding. Uiteraard hebben
wij met hen contractuele afspraken gemaakt zodat zij ook gebonden zijn door onze
privacyverklaring en uw hierin opgenomen rechten gegarandeerd worden.
Bij een onverhoopt gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u in
de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.
Wij raden u aan om zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw
persoonlijke gegevens, zoals het beveiligen van uw eigen mailbox, firewalls op uw computer, enz.
VII.

AAN WIE KUNNEN WIJ UW GEGEVENS DOORGEVEN?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en we geven ze niet door aan derden tenzij in
volgende gevallen:
-

-

Indien dit nodig is voor onze investeringspolitiek. In het kader van onze opdracht dienen
wij uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen door te geven aan derden;
Om onze boekhoudkundige, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen te vervullen. Zo
dienen wij uw gegevens, indien van toepassing, door te geven aan onze accountant of het
sociaal secretariaat, aan verzekeringsmaatschappijen,…;
Indien er een wettelijke en/of deontologische verplichting is. Zo bijvoorbeeld in het kader
van de antiwitwaswetgeving of ingeval van fiscale controle.
Indien er een gerechtvaardigd belang is voor ons investeringsfonds of een betrokken
derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw
fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds
transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen).
Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan derden (zoals
advocaten) op wie wij beroep doen voor gerechtelijke invordering (of andere
(buiten)gerechtelijke procedures).
Indien u ons daar toelating voor geeft. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens
aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin
toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.
Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via
contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau
genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform
de Europese regelgeving.
VIII.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
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Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor
we ze verzamelen.
Identificatiegegevens in het kader van de anti-witwasregelgeving dienen wij te bewaren tijdens de
duur van de zakelijke relatie en gedurende een termijn van 10 jaar na beëindiging van de zakelijke
relatie.
Facturatie- en ander boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 7
jaar om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
Gegevens van onze medewerkers evenals andere contractpartijen, worden bewaard gedurende
de periode van samenwerking en een periode van 10 jaar na beëindiging van de samenwerking,
dit in het licht van de verbintenisrechtelijke aansprakelijkheid.
Gegevens van sollicitanten worden bijgehouden gedurende een periode van 5 jaar te rekenen
vanaf ontvangst van de sollicitatie, dit om onze aanwervingspolitiek te optimaliseren en de
sollicitant toekomstige vacatures te kunnen aanbieden.
Andere gegevens van derden worden bewaard gedurende een termijn die in functie is van de aard
van de relatie.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of
geanonimiseerd, tenzij specifieke wetgeving of andere gerechtvaardigde gronden tot langere
bewaartermijnen nopen.
Voormelde termijnen kunnen gewijzigd worden in functie van de termijnen zoals voorzien in de
toepasselijke wetgeving, zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving
en/of gerechtvaardigde gronden.

IX.
a.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Recht van inzage

U hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens
verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te
ontvangen over:
-

de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling
van die termijn;
het bestaan van uw privacy-rechten;
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij
persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke
vorm. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor
iedere bijkomende kopie die u vraagt.
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b. Recht op verbetering van persoonsgegevens
U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld
te laten rechtzetten.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden, zoals
een verhuis, een nieuw rekeningnummer, nieuwe contactgegevens, een wijziging van uiteindelijk
begunstigde,...
Indien wij in uw onderneming investeren hebt u een verplichting om deze wijziging aan ons zo snel
als mogelijk mee te delen. Voor wat betreft de adreswijziging verwijzen wij bovendien graag naar
onze algemene voorwaarden.
c.

Recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw
persoonsgegevens te laten verwijderen:
-

uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins door ons verwerkt;
u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere
rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;
u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen
zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;
uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke
verplichting;
uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houdt u er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen
verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bewaring en verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen (bijv. antiwitwaswetgeving) of om onze opdracht te kunnen uitvoeren
of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
d. Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen
indien één van de volgende elementen van toepassing is:
-

-

e.

u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt
gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te
controleren;
de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen
van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
wij hebben uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke
verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens,
wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
de rechtsvordering;
zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op
bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens
te beperken;

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)
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U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te laten dragen. Dit kan enkel
voor de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na
overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer
de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).
U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde,
gangbare en machine leesbare vorm.
U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke.
f.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in kader
van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij
dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan
die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen,
uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek
bij de rechtbank).
Wat betreft uw recht van bezwaar in het kader van zogenaamde ‘direct marketing’, zie onder titel
10.
X.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen neemt u contact op met INVEST FOR JOBS per e-mail op
info@investforjobs.be of per brief (INVEST FOR JOBS, Auguste Reyerslaan 80, 1030
Schaarbeek). In samenspraak met de dataverantwoordelijke wordt uw verzoek dan zo snel als
mogelijk behandeld.
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw
persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid
zullen wij u eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart).
U kunt uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig
is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de
privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij
rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of
communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde
maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.
Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst
van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken,
kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de
termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.
Wilt u geen enkele vorm van commerciële communicatie (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven)
ontvangen? U hebt altijd het recht om u, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, te
verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze redenen. U neemt contact op
met ons (zie de eerste alinea).
XI.

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

Via onze website en pagina’s op de sociale media kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen.
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Voor onze website verwijzen hiervoor graag naar ons cookiebeleid.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u via de website of sociale media contact
met ons opneemt (zie boven).
Wij houden geanonimiseerde statistieken bij van de bezoekers en hun reacties op onze website
en pagina’s op de sociale media.
Indien u onze sociale media gebruikt (door bijvoorbeeld ‘connectie’ te worden van ons
investeringsfonds op LinkedIn) aanvaardt u de verwerking van persoonsgegevens door het sociale
medium zelf (vb. LinkedIn) volgens hun gebruikers- en privacyvoorwaarden. Hiervoor treden wij
niet als verwerkingsverantwoordelijke op.
XII.

HOE KUNT U ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACYBELEID

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking
van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met INVEST FOR JOBS per e-mail op
info@investforjobs.be of per brief (INVEST FOR JOBS, Auguste Reyerslaan 80, 1030
Schaarbeek). In samenspraak met onze Data Protection & Privacy Officer wordt uw klacht dan zo
snel als mogelijk behandeld.
XIII.

WAT IN GEVAL VAN EEN CONFLICT OVER DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS?

Ingeval van een conflict streven wij ernaar om eerst met u te spreken om te kijken hoe dit conflict
kan worden opgelost.
Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons
investeringsfonds, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be /
www.privacycommission.be.
XIV.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te
wijzigen in functie van veranderende regelgeving en/of de interpretatie van deze regelgeving of
door wijzigingen van de wijze waarop wij onze diensten aanbieden (vb. via nieuwe
communicatietechnieken).
Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website
(www.investforjobs.be/privacybeleid). Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze
websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij,
wanneer de wet dit vereist, uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe)
verwerkingsactiviteiten.
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