
Privacy policy Absoc VZW (07/05/2021) 

Deze tekst is eigendom van Absoc VZW en mag niet worden gekopiëerd door derden. Het gebruik van 
deze tekst is ten strengste verboden voor derden. Absoc behoudt zich het recht deze Privacy Policy 
aan te passen bij wijzigingen.  
 

 

 Inleiding en toepassingsgebied 

Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Persoonsgegevens die verzameld 

en verwerkt worden door Absoc VZW, met maatschappelijke zetel te Hendrik Conscienceplein 8, 2000 

Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0433.287.518 (hierna “Absoc”, “wij” of “ons”). 

Absoc vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u zo goed mogelijk 

informeren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt. 

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals 

gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Absoc in overeenstemming met de 

Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook 

de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.  

Deze Verklaring moet samen gelezen worden met onze Cookie Policy (https://www.absoc.be/wp-

content/uploads/2021/05/Cookie-Policy-Absoc-VZW.pdf), die hier terug te vinden is. 

 Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken? 

Absoc is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

Verklaring en treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke. 

Voor vragen i.v.m. de verwerking van uw Persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via 

info@absoc.be.  

 Wat is het doel en de grondslag van de verwerking, welke Persoonsgegevens worden 

verzameld en verwerkt en hoelang worden mijn Persoonsgegevens bewaard? 

 
Absoc verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

Doeleinde  Het uitsturen van de Absoc nieuwsbrief en reclame van (partner-)bedrijven 

Persoonsgegevens  Persoonlijk e-mailadres 

Grondslag Toestemming 

Bewaartermijn Tot op het einde van het academiejaar waarin u zich inschreef op de 

nieuwsbrief. 
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Doeleinde  Lid worden van Absoc en het aanschaffen van een lidkaart 

Persoonsgegevens  Naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortejaar, onderwijsinstelling, 

studierichting en R-nummer (studentennummer) 

Grondslag Toestemming 

Bewaartermijn Tot op het einde van het academiejaar waarin u lid werd 

 

Doeleinde  Het inschrijven voor evenementen en diensten die Absoc aanbiedt 

Persoonsgegevens  Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, studierichting en 

eventueel bijkomende Persoonsgegevens relevant per specifiek 

evenement (bv. bepaalde allergieën voor weekenduitstappen) 

Grondslag Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of toestemming 

(m.b.t. de verwerking van bijzondere Persoonsgegevens (bv. gegevens 

inzake de gezondheid) 

Bewaartermijn Tot maximum 4 jaar na afloop van het evenement of na het verlenen van 
de dienst. 

 

Doeleinde  Het maken en verzamelen van foto’s en video’s voor promotionele 

doeleinden om ze daarna te delen op zowel de website 

(https://www.absoc.be/), als op sociale media van Absoc 

Persoonsgegevens  Foto’s en videobeelden 

Grondslag Gerechtvaardigd belang. 

 

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de publicatie (of 

andere Verwerking) van foto’s en/of video’s waarin u herkenbaar bent. U 

kan dit recht uitoefenen door ons een e-mail te sturen op volgende adres: 

info@absoc.be.   

Bewaartermijn Tot 6 jaar na het nemen van foto’s.  

 

Doeleinde  Het verzamelen van Curriculum Vitae (“CV”) voor professionele 

evenementen (zoals CV-Screening, jobbeurzen, etc.), geüpload bij de 

inschrijving van deze evenementen 

Persoonsgegevens  Naam, voornaam, studies, e-mailadres, adres, telefoonnummer en 

geboortedatum zoals opgenomen in de CV 

Grondslag Toestemming 

Bewaartermijn Tot op het einde van het academiejaar waarin u ons uw CV bezorgd hebt 
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Doeleinde  Het aankopen van producten (boeken, cursussen en Absoc merchandise) 

Persoonsgegevens  Géén Absoc-lidkaart: Persoonlijk e-mailadres 

 

Absoc-lidkaart: Gegevens bij verzameld werden bij aankoop lidkaart, 

zijnde: Naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortejaar, 

onderwijsinstelling, studierichting en R-nummer (studentennummer). 

 

Betaalgegevens 

Grondslag Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn Maximum 10 jaar na de aankoop van het product 

 

Doeleinde  Het retourneren van producten (boeken, cursussen en Absoc 

merchandise) 

Persoonsgegevens  Naam, voornaam, e-mailadres, rekeningnummer en R-nummer (uniek 

studentennummer verkregen door KU Leuven) 

Grondslag Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn Maximum 10 jaar na de aankoop van het product 

 

Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden. 

Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden vragen wij uw toestemming. De toestemming die u geeft is 

steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming 

intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of 

door ons een e-mail te sturen op volgend adres: info@absoc.be. Een intrekking van toestemming heeft 

geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking. 
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 Delen van Persoonsgegevens 

Uw Persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld of overgemaakt aan de volgende entiteiten:  

Entiteit Verantwoording 

MailChimp Om de Absoc nieuwsbrief en reclame van partnerbedrijven uit te sturen 

(zie privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/).  

Typeform Om bijkomende Persoonsgegevens per specifiek evenement op te 

vragen (zie privacy policy: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/).  

Career Corner Faciliterend platform van de FEB waarop FEB-studenten zich kunnen 

inschrijven voor (professionele) evenementen: 

https://feb.careercorner.be/content/student/40  

Mollie Om de betaling van de bestelde producten te regelen (zie privacy policy: 

https://www.mollie.com/be/privacy).  

NAJZ Meer info over onze websitebeheerder: https://www.najz.be/  

Facebook, Instagram, 

website en LinkedIn 

Om foto’s en video’s van evenementen te publiceren. 

Partnerbedrijven  Om de CV’s te delen in kader van de professionele evenementen. 

 

Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden. 

Wanneer u via de Absoc website zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of 

applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. U moet de 

voorwaarden, privacy- en cookie policies van die andere applicaties, websites of platforms in rekening 

nemen. Wij raden u aan deze voorwaarden, privacy- en cookie policies van de andere applicaties, 

platforms en websites aandachtig te lezen. 

 Direct Marketing 

Absoc zal uw Persoonsgegevens mogelijks gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier 

kan Absoc u op de hoogte houden omtrent haar events en updates. Indien u hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming hebt gegeven, kan u te allen tijde uw toestemming intrekken of kosteloos bezwaar maken 

tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden. 

Je hebt wat betreft deze direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die 

betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken 

door een e-mail te sturen naar info@absoc.be  
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 Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte 

(EER)? 

 
In principe geeft Absoc uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter 

mogelijk dat Absoc via haar verwerkers uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de 

EER. In dit geval, zal Absoc uw Persoonsgegevens enkel doorgeven buiten de EER in 

overeenstemming met toepasselijk recht (zoals hoofdstuk V van de AVG) (bv. model contract clausules, 

bindende bedrijfsvoorschriften, gedragscodes, besluiten waarbij het beschermingsniveau passend 

wordt verklaard, etc.). 

 Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd? 

Absoc heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en 

waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke 

Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw 

Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde toegang of wijzigingen. 

Absoc doet alle redelijke en gepaste inspanningen om de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te 

bewaren. Zo hebben binnen Absoc alle personen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens een 

vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten. 

Ondanks de voormelde maatregelen van Absoc dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s 

verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en 

bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.  
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 Welke rechten heb ik? 

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht: 

a) op een bevestiging of Absoc uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend 

geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Absoc verwerkt; 

b) op verbetering door Absoc, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige 

Persoonsgegevens;  

c) om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Absoc; 

d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker 

over te dragen; 

e) om van Absoc de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor 

zover dit mogelijk is; 

f) om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en 

machine-leesbaar formaat; en 

g) om bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens die gebaseerd is 

op de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens 

voor direct marketingdoeleinden.  

Deze rechten kan u uitoefenen door ons te contacteren via info@absoc.be en ons een kopie van uw 

identiteitskaart te bezorgen (gelieve uw rijksregisternummer af te dekken).  

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de 

verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de 

Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 

contact@apd-gba.be  

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  

 

 Wijzigingen aan de Verklaring 

Absoc kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen.  

De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op 

de Absoc website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Absoc 

verzamelt, hoe Absoc deze informatie gebruikt en op welke manier Absoc deze informatie deelt. 

Het is aangewezen om deze Verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. 
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 Toestemming tot vrijgave 

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Absoc om uw Persoonsgegevens bekend 

te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Absoc te goeder trouw oordeelt dat dergelijke 

bekendmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Absoc, haar 

medewerkers en/of leden te vrijwaren. 

Absoc mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten 

of andere officiële overheidsinstanties indien Absoc dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht 

in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere 

schadelijke activiteit. 

 Aansprakelijkheid 

Indien Absoc uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker) heeft 

bezorgd, is Absoc niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die 

derde.  

In geen enkele omstandigheid aanvaardt Absoc verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe 

of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van Persoonsgegevens door een derde 

(die geen Verwerker is). Absoc is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens 

onrechtmatig verwerken of gebruiken en Absoc passende technische en organisatorische maatregelen 

heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan. 

 Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische 

recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.  

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd 

om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van 

deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde 

rechter op basis van een dwingende wetsbepaling. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


