
PRIVACYVERKLARING 

Algemeen 

De Verwerkingsverantwoordelijke vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. We 
willen je zo goed mogelijk informeren, jouw privacy respecteren en je controle geven over 
wat er met je persoonsgegevens (hierna ook: gegevens) gebeurt. Hieronder vind je 
informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze 
bewaren, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. 

Voor het kunnen functioneren van deze landingspagina waarop bedrijven hun deelname 
aan onze virtuele jobbeurs genaamd “ The Virtual Job Market for Young Researchers” 
willen bevestigen, is het opvragen en verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.  

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens de geldende reglementering, in het 
bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, 
bijvoorbeeld na wetswijzigingen. In dat geval wordt u via deze website op de hoogte 
gebracht.  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierboven en 
verder genoemd “de Verwerkingsverantwoordelijke ”) zijn: 

 Doctoral Schools Office - Directie Onderzoeksaangelegenheden - Universiteit 
Gent- Sint-Pietersnieuwstraat 25 - B-9000 Gent - +32 9 264 36 36 - 
katrien.degelder@ugent.be en 

 KU Leuven Career Center - Parijsstraat 72 B  bus 5540   B-3000 Leuven - Tel +32 
16 32 69 37 - nicole.wedellvonleupoldt@kuleuven.be  

Onder “de Verwerkingsverantwoordelijke” wordt verstaan de volledige operationele 
samenwerking in het kader van de organisatie van de Virtuele Jobbeurs genaamd “ The 
Virtual Job Market for Young Researchers” tussen de hogergenoemde universiteiten. Zij 
treden als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken op.   

 

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken? 

Gegevens van deelnemers aan de virtuele jobbeurs 

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers die zich registreren via deze website. 
Het gaat hier om informatie die je ons zelf geeft: je contactgegevens, zoals je naam en 
voornaam, je e-mailadres en je telefoonnummer. Als je bedrijf een eenmanszaak is, dan 
betreft dit eveneens je KBO nummer en eventueel je bedrijfsnaam.  



Gegevens die je verstrekt in het kader van een informatieaanvraag 

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers die zich registreren via deze website 
met een specifieke vraag of opmerking via het contactformulier. Het gaat hier om 
informatie die je ons zelf geeft: je contactgegevens, zoals je naam en voornaam, je e-
mailadres en je telefoonnummer. Als je bedrijf een eenmanszaak is, dan betreft mogelijks 
ook je bedrijfsnaam. 

 

Welke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is van 
toepassing? 

Contractuele grondslag in het geval je registreert om deel te nemen, want voor een 
deelname hebben we je persoonsgegevens nodig, zodat we je kunnen contacteren voor 
de uitvoering van het contract.  

Toestemming in het geval je via het contactformulier een vraag stelt of een opmerking 
geeft.  

 

Wat is de bewaartermijn? 

Deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de bovenvermelde doeleinden. 

In het geval van contractuele grondslag is dat zolang de uitvoering dit vereist.  

In het geval van toestemming is dat maximaal 1 jaar.  

 

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? 

Het aantal medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke  dat toegang heeft tot je 
persoonsgegevens is beperkt. Werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke  krijgen 
enkel toegang tot je persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om 
hun taken naar behoren uit te voeren. 

We gebruiken technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen 
ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, 
zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, etc. 

 

Wat zijn je privacy rechten en hoe kan je ze uitoefenen? 

Als je één van de onderstaande rechten wil uitoefenen, dan kan dit door een e-mail te 
sturen naar het volgende e-mailadres: Katrien.DeGelder@AUGent.be.  

 



Recht van inzage 

Je hebt het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke  uitsluitsel te verkrijgen over 
het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om 
inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. 

 

Recht op rectificatie 

Als je persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht om deze te laten corrigeren door 
de Verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) 

Je hebt het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke  zonder onredelijke vertraging 
wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen: 

 Wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn 
verzameld of verwerkt; of 

 Wanneer je je toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de 
verwerking; of 

 Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende 
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of 

 Wanneer je gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of 
 Wanneer je gegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting. 

 

Recht om toestemming in te trekken 

Je hebt te allen tijde het recht om je gegeven toestemming in te trekken. Het is niet 
mogelijk om met terugwerkende kracht je toestemming in te trekken. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke  beperking van de verwerking 
van je gegevens te verkrijgen: 

 

 Tijdens de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke  nodig heeft om de 
juistheid van je gegevens te controleren, in geval van betwisting; of 

 Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking 
van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of 

 Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke  jouw gegevens niet meer nodig heeft, 
maar je hebt de gegevens nodig voor een rechtsvordering; of 



 Tijdens de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke  nodig heeft om de 
aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te 
beoordelen. 

 

Recht van bezwaar 

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband 
houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Je hebt het recht om de gegevens, die je aan de Verwerkingsverantwoordelijke  hebt 
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Je 
hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te 
dragen, indien de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst en 
indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

 

Recht om klacht in te dienen 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw gegevens 
bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Hoe kan ik de Verwerkingsverantwoordelijke  contacteren? 

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de 
verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met Katrien De Gelder via 
Katrien.DeGelder@AUGent.be.  


