Privacyverklaring – laatste aanpassing op 8/05/2018
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou als lesgever verzamelen
en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
We hechten belang aan jouw privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke
gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat jouw
rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese Privacy wetgeving die op 25
mei in voege gaat. Men spreekt ook over ‘General Data Protection Regulation’ (afgekort: GDPR).

In deze privacy verklaring vermelden we
-

Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat we het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
Dat we jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Dat indien wij jouw persoonsgegevens delen er afspraken gemaakt worden met derde partijen
om er voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Dat we passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te
corrigeren of te verwijderen indien jouw gegevens niet meer nodig zijn voor latere wettelijke
opvolging.

Om mee te kunnen werken hebben wij gegevens van jou nodig, dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:
- voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
- adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
- bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
- motivatiebrief en cv
- beroep
- IBAN
- informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het
contactformulier
- gegevens over je lidmaatschap van Femma
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
om je sollicitatie te verwerken.
om jou de mogelijkheid te bieden om in te loggen op onze websites en gebruik te maken van alle
functionaliteiten en diensten op de websites.
Om onze plaatselijke groepen lesgeverslijsten te bezorgen zodat deze lesgevers kunnen zoeken
voor hun activiteiten.
om je onkosten te vergoeden.
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
en/of post.
om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of
telefonisch.

Wij geven de door jou verstrekte contactgegevens door aan derde partijen die gebruik willen maken
van jouw diensten, namelijk de plaatselijke Femma groepen, kansengroepen, externe groepen en tinterim als je meewerkt als interim lesgever. Of andere lesgevers om te carpoolen of vervanging te
zoeken.
Wanneer wij jouw gegevens aan een andere derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een
overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen
wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is.
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te behouden met
passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens in het registratiesysteem en de webwijzer, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens zolang als de wet ons dit verplicht.
Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. Je
zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om
aan de fotograaf te melden of je al dan niet gefotografeerd wil worden.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen we meedelen in het ezine voor lesgevers en de meest recente privacyverklaring kan je terug vinden in de webwijzer bij de
praktische info. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Je kan via de webwijzer inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Natuurlijk helpen we je
ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kan hiervoor contact opnemen met dienst lesgevers van Femma/de Praktische School.
lesgevers@femma.be

