
 

PRIVACYCHARTER  

In het kader van onze ac/viteit (het organiseren van professionele opleidingen), verzamelen wij 
persoonsgegevens die u betreffen.  

Wij besteden een bijzondere aandacht aan de bescherming van uw gegevens, of u nu deelneemt aan 
onze opleidingen dan wel u er eenvoudigweg in geïnteresseerd bent.  

Daarom hebben wij een Privacycharter opgesteld, om u in volledige transparan/e de manier waarop 
wij uw gegevens verwerken uit te leggen. 
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J. BIJWERKEN VAN ONS PRIVACYCHARTER  

A. TOEPASSINGSGEBIED 

Ons Privacycharter is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij – met uw voorafgaande 
toestemming - over u verzamelen als u op onze website surH of als u deelneemt aan één van onze 
informa/esessies of aan één van onze opleidingen.  

Ons Privacycharter werd opgesteld conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van 
gegevens (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).  

B. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Nexum SA 
0536,362,389 
Rue Emile Francqui, 11 
1435 Mont-Saint-Guibert 
België 



+32 10 86 19 00 
Privacy@nexum.eu 

C. CATEGORIEËN VAN GEGEVENS 

In het kader van onze ac/viteit verzamelen wij de volgende gegevens :  

- Contactgegevens. 
- Professionele gegevens. 
- Gedragsgegevens.  

D. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

1) Voor de contactgegevens 

Uw contactgegevens laten ons toe u op te nemen in de NEXUM Gemeenschap, alsook u toegang te 
geven tot informa/e betreffende de professionele opleidingen die wij organiseren, u NEXUM 
documenta/e te richten en u in te schrijven op onze nieuwsbrief en onze vormingen.  

2) Voor de professionele gegevens 

Uw professionele gegeven laten ons toe u producten en diensten voor te stellen waarvan de inhoud 
in overeenstemming is met uw wensen, uw professioneel parcours en uw reële en actuele noden.  

3) Voor de gedragsgegevens 

Uw gedragsgegevens laten ons toe beter uw profiel en uw gewoonten te kennen en aldus ook uw 
noden beter in te schaien.  

E. DUUR VAN BEWARING VAN DE GEGEVENS 

Uw gegevens worden enkel voor zolang als nodig bijgehouden, met name:  

- Als u deelneemt aan onze vormingen:  voor een duur gelijk aan de levensduur van uw 
professioneel e-mailadres.  

- Als u interesse toont in onze diensten: 3 jaar te rekenen van de 31ste december die volgt op 
een gebrek aan antwoord op onze berichten.  

Na verloop van deze periodes van bewaring, gaan wij over tot de verwijderingen van deze gegevens.  

F. BESTEMMELINGEN VAN DE GEGEVENS 

Om de kwaliteit en per/nen/e van onze producten en diensten te op/maliseren, kunnen wij – voor 
bepaalde ac/viteiten – beroep doen op in hun domein gespecialiseerde derden (communica/e, 
beheer van onze website, sociale media ac/viteiten, beheer en verrijking van onze database).  

Al deze onderaannemers worden opgenomen in een register van verwerkingsac/viteiten, dat wij 
intern bijhouden.  



Wij selecteren met zorg al onze onderaannemers en waken erover dat deze het zelfde niveau van 
vereiste bescherming van persoongegevens respecteren als het niveau dat wij u aanbieden  (ook als 
onze onderaannemers buiten de Europese Unie zijn geves/gd). 

Hiervoor tekenen we met elk van onze onderaannemers een contract waarin hun verplich/ngen 
inzake bescherming van persoonsgegevens worden gepreciseerd.  

In elk geval worden uw gegevens nooit verkocht.  

G. BIJWERKEN VAN DE GEGEVENS 

Omwille van het bijwerken van onze database, verbinden wij ons ertoe elk gegeven dat u betreH en 
inexact zou zijn te wissen of bij te werken.  

H. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS 

Wij garanderen u dat alle technische, organisatorische en menselijke maatregelen (fire-walls, 
persoonlijke wachtwoorden, verifica/esystemen, beperkte toegang tot bestanden,…) worden 
genomen om te waken over de bescherming van uw gegevens (met name tegen niet toegestaan 
verlies, misbruik, toegang, wijziging en vernie/ging).  

De bewaringswijze alsook de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen van uw gegevens worden 
gepreciseerd in een register van verwerkingsac/viteiten dat wij intern uitwerken en bewaren.  

In het geval van schending van uw persoonsgegevens, verbinden wij ons ertoe zo snel mogelijk de 
Gegevensbeschermingsautoriteit te waarschuwen, dit binnen de kortst mogelijke termijnen, en, 
indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na er kennis van te hebben genomen.  

Het spreekt voor zich dat u als enige verantwoordelijk bent voor de veiligheid en vertrouwelijkheid 
van uw verbindingsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).  

In het geval van diefstal of misbruik van uw verbindingsgegevens, vragen we u ons onmiddelijk te 
willen inlichten op het volgende e-mailadres : Patrick.VANDEKERCHOVE@nexum.eu. 

I. UW RECHTEN 

Conform de toepasselijke wetgeving heeH elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwekt 
de mogelijkheid om:  

- Toegang te verkrijgen tot zijn gegevens en een kopie van de gegevens te verkrijgen 
(gemakkelijk bruikbaar en die de draagbaarheid van de gegevens toelaat).  

- De verwijdering van zijn gegevens te vragen.  
- Zijn onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen.  
- Een beperkt gebruik van zijn gegevens te vragen.  
- Zich er tegen te verzeien dat zijn gegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking en 

met name een verwerking van directe marke/ng.  

Wij nodigen de personen die hun rechten willen uitoefenen uit een e-mail te versturen naar het 
volgende adres : Privacy@nexum.eu. 



De verzoeken worden behandeld binnen de kortste termijnen en in elk geval binnen de termijn van 
een maand te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek.  

Wij houden er daarentegen aan te preciseren dat elke persoon getroffen door een verwerking van 
persoongegevens het recht heeH een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als 
deze persoon van oordeel is dat de verwerking van haar gegevens een schending uitmaakt van de 
toepasselijke wetgegeving inzake bescherming van gegevens.  

J. WIJZIGING VAN ONS PRIVACYCHARTER  

Ons Privacycharter kan worden gewijzigd om haar conformiteit met de bepalingen van de GDPR te 
garanderen.  

We nodigen u uit regelma/g ons website te consulteren om kennis te nemen van de laatste versie 
van ons Privacycharter.  

Datum van laatste wijziging : 18 februari 2020  

  


