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Uitzendkantoor Visionpoint respecteert uw privacy 

Vanaf 25 mei gaat de Europese GDPR-wetgeving omtrent gegevensbescherming van kracht. Omdat 
Visionpoint veel belang hecht aan uw privacy hebben wij er alles aan gedaan om GDPR-proof te zijn. 
 
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens op een eerlijke en transparante manier worden 
beschermd met respect voor de nieuwe Europese GDPR-wetgeving.  
 

Onze Privacy Policy voor uitzendkrachten en kandidaat uitzendkrachten  
 
Visionpoint BVBA gaat steeds op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die 
verzameld worden van alle werknemers. Hieronder geven wij een overzicht van welke gegevens 
verwerkt worden en hoe wij deze beveiligen.  
 
Welke gegevens bewaren wij?  
 
Eerst en vooral vragen wij tijdens al onze gesprekken met onze uitzendkrachten en kandidaat 
uitzendkrachten de nodige payrollinformatie zoals naam, adres, pasfoto,  geboortedatum, 
geboorteplaats, rijksregisternummer, anciënniteit, burgerlijke staat, telefoonnummer, mailadres en 
gezinssamenstelling. Deze informatie is noodzakelijk voor loonadministratie. De burgelijke staat en de 
kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden.  
 
Vervolgens zijn uw cv, motivatiebrieven en notities een hulpmiddel om het sollicitatietraject vlot te 
doorlopen.  
 
Hoelang bewaren wij uw gegevens?  
 
De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen. De persoonsgegevens van onze uitzendzenkrachten die bij ons ook effectief 
gewerkt hebben, houden wij vijf jaar na het afsluiten van het laatste contract bij.  
 
Welke stappen moet u ondernemen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen? 
 
Indien u uw persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, stuurt u best een mailtje naar 
halen@visionpoint.be met een kopie van uw identiteitskaart.  
 
Wat zijn uw rechten als uitzendkracht?  
 

➢ Recht op toegang en inzage van uw persoonsgegevens 
➢ Recht op verbetering, verwijdering en bepekering van uw persoonsgegevens 
➢ Recht van verzet 
➢ Recht van gegevensoverdracht 
➢ Recht van intrekking van de toestemming 
➢ Automatische beslissingen en profilering 

 
Hoe kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen?  
 
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons kantoor. Als u een klacht wilt 
indienen, moet dit gebeuren bij de Belgische Privacycommissie op het nummer 02 274 48 00.  
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Welke gegevens worden doorgegeven aan derden?  
 
Uw payrollinformatie wordt doorgegeven aan Easypay om de loonadministratie uit te voeren en aan 
de bevoegde overheidsinstanties om te voldoen aan de wettelijke vereiste verplichtingen. Ook kan uw 
personeelsdossier worden overgemaakt aan een auditkantoor voor het uitvoeren van een audit. In 
zeldzame gevallen wanneer er een gerechtelijke bevel is uitgevaardigd, zijn wij wel verplicht om uw 
persoonsgegevens over te dragen naar de bevoegde instanties.  
 
Daarnaast worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven aan een provider voor het toekennen 
van maaltijdcheques en/of ecocheques Edenred. Ook verwerken sommige derden in opdracht van 
onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. We sluiten met al deze 
partijen een overeenkomst dat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zullen beveiligen.  
 
Tot slot delen wij uw cv, motivatiebrief en notities met onze klanten om het sollicitatietraject vlot te 
doorlopen. Wij delen op voorhand mee naar welke klanten wij uw informatie doorsturen.  
 
Belangrijk om weten is dat uw persoonsgegevens niet verkocht, noch verhuurd of verdeeld zullen 
worden aan derden voor commerciële doeleienden.  
 
Wat doen wij op technisch vlak om uw gegevens te bewaren? 
 
Visionpoint BVBA heeft er voor gekozen om onze data te versleutelen om zo ongeautoriseerde toegang 
tot bestanden te voorkomen. Enkel onze werknemers hebben toegang tot deze informatie.  
 

 Onze Privacy Policy voor klanten en leveranciers   
 
Inleiding 
 
Visionpoint BVBA gaat steeds op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die 
verzameld worden van al onze klanten en leveranciers. Hieronder geven wij een overzicht van welke 
gegevens verwerkt worden en hoe wij deze beveiligen.  
 
Welke gegevens van onze klanten en leveranciers worden bewaard? 
 

➢ Bedrijfsnaam en naam van de contactpersoon binnen het bedrijf  
➢ Adres 
➢ Telefoonnummer 
➢ Mailadres 
➢ Ondernemingsnummer  
➢ Bankrekeningnummer  

 
Tijdens een telefonisch contact met onze consulent kan gegeven informatie van onze klanten en 
leveranciers steeds genoteerd worden om zo een contactoverzicht op te bouwen.  
 
Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 

http://www.visionpoint.be/
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Visionpoint heeft bepaalde informatie van u nodig om diensten op maat te kunnen aanbieden. De 
informatie die wij opvragen en waarmee wij u identificeren noemt Visionpoint persoonsgegevens. 
Hieronder krijgt u een overzicht waarvoor wij u persoonsgegevens gebruiken: 
 
 

➢ De persoonsgegevens van uw bedrijf zijn noodzakelijk om een overeenkomst die u met ons 
sluit op een correcte manier door te voeren. Het is dan ook niet mogelijk om contractueel 
verbonden te zijn met ons zonder deze gegevens. Voornamelijk wordt er informatie 
verstuurd in het kader van: 

o Uitwisseling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten  
o Uitwisseling met betrekking tot het aanbieden van werknemers/zelfstandigen voor 

bepaalde projecten  
 

➢ Wanneer wij op zoek gaan naar prospecten en er een visitekaartje wordt overhandigd, 
nemen wij de persoonsgegevens van het visitekaartje op in onze database. Visionpoint gaat 
er vanuit dat u door het geven van het visitekaartje uitdrukkelijk toestemming geeft tot het 
verwerken van uw persoonsgegevens.  
 

➢ Bij leveranciers bewaren wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van een overeenkomst.  
 

Wie kan uw persoonsgegevens ontvangen? 
 
Visionpoint geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. Enkel de medewerkers binnen 
Visionpoint, die de gegevens nodig hebben voor de verwerking kunnen deze consulteren. Met 
accountants, consultants en ICT-dienstverleners werkt Visionpoint soms samen en deze kunnen dan 
de persoonsgegevens indien nodig ook inkijken.  
 
Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor de nodige doelen. Echter bewaren wij 
uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en 
eventuele verjaringstermijnen die gelden.  
 
 Wat zijn uw rechten als klant of leverancier? 
 

➢ U kunt uw gegevens inkijken en een kopie krijgen indien nodig 
➢ U kunt uw gegevens laten verbeteren  
➢ U kunt uw gegevens laten verwijderen  indien wij deze op onrechtmatige basis hebben 

verkregen of zonder correct doel gebruiken  
➢ U kunt vragen of wij de verwerkingen van uw persoonsgegevens beperken  
➢ U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen naar een derde partij  
➢ U kunt weigeren dat wij uw persoonsgegevens volledig automatisch verwerken  
➢ U kunt uw toestemming intrekken  

 
Voor bovenstaande rechten uit te oefenen is het noodzakelijk om contact op te nemen met 
Visionpoint BVBA op het nummer 013/306329.  
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