Privacy beleid Lion Products – Sollicitanten en medewerkers
Wie zijn wij?

Lion Products, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 6, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, met als ondernemingsnummer 0821.993.638

is verantwoordelijk voor de verwerking van de

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Lion Products
Gestelhoflei 6
2820 Bonheiden
contact@lionproducts.be
Telefoon: +32 (0)15 347 962

Welke gegevens verwerken wij?

Lion Products verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers:
1.

Identificatiegegevens: aanspreking, naam, voornaam, burgerlijke staat, geboortedatum, nationaliteit en
plaats van geboorte.

2.

Contactgegevens: uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres

3.

Gegevens verzameld tijdens het sollicitatieproces die toelaten te beoordelen of uw kandidatuur in
aanmerking komt voor een bepaalde functie: uw CV, uw opleiding en diploma’s, talenkennis, uw
professionele

ervaring

(jobtitel,

duur,

bedrijfsnaam,

bedrijfstype,

belangrijkste

taken

en

verantwoordelijkheden), uw beschikbaarheden, referenties en vaardigheden op diverse terreinen.
4.

In geval van aanwerving of tewerkstelling: medische attesten, bankrekeningnummer, evaluaties

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden conform de wetgeving verwerkt in het sollicitanten- en personeelsbestand, in het
kader van volgende doeleinden:

-

eventuele aanwerving

-

voeren personeelsbeleid en -administratie

-

vorming en evaluatie personeelsleden

-

voldoen aan sociale, fiscale en andere verplichtingen

-

verspreiden van publicaties en interne communicatie

-

veiligheid en risicopreventie, fraudebestrijding

-

kostenaanrekening

-

loonadministratie

-

emailverkeer

Op welke basis verwerken wij deze gegevens?

De gegevens worden verwerkt op basis van enerzijds uw toestemming voor wat de sollicitatie betreft, en anderzijds
op basis van de arbeidsovereenkomst, de wettelijke bepalingen inzake het arbeids- en sociale zekerheidsrecht of
wanneer Lion Products daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft. In dit geval streven wij steeds streven naar een
evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Aangezien de verwerking voor sollicitanten gebaseerd is op het verkrijgen van gegevens op basis van uw
toestemming, kan u deze ook steeds intrekken. In dat geval kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen.

Eéns in dienst van onze onderneming, kan u zich niet meer verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers die ons zijn meegedeeld door de
betrokkenen. We kunnen ook informatie over sollicitanten vergaren door derde bronnen te raadplegen, zoals op
LinkedIn en andere vacaturesites;

Tenslotte verwerkt Lion Products gegevens die we in het kader van het beheer van de contractuele relatie en de
wettelijke bepalingen van derden hebben verkregen.

Aan wie maken wij uw gegevens over?

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden op basis van de wettelijke bepalingen inzake het
arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en het fiscale recht, en aan derden waarmee een overeenkomst werd gesloten
in het kader van de loonadministratie, de toekenning en het opvolgen van extralegale voordelen, en/of andere
noodzakelijke personeel gerelateerde activiteiten.. De gegevens met betrekking tot de betaling van de lonen
worden verwerkt door SSE Antwerpen.

Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt voor commerciële doeleinden.
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Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Sollicitanten:
Indien uw sollicitatie niet leidt tot een aanwerving, zullen we uw persoonsgegevens maximum 2 jaar bijhouden.

Werknemers / medewerkers:
Uw gegevens worden verwerkt zolang u in dienst blijft van de onderneming. Ze worden na de uitdiensttreding nog
bewaard conform de wettelijke bepalingen inzake het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en het fiscale recht en
in elk geval niet langer dan 10 jaar na uitdiensttreding.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door Lion Products.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van
de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de
persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft
deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar
gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Lion Products.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar vicky.lion@lionproducts.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. Lion Products houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw
verzoek.
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Lion Products wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

4 van 4

