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1. Algemeen 
DiversiCom ASBL gelegen Cours Saint-Michel 30-1040 Brussel, onder ondernemingsnummer 
546,986166 (hierna "Diversicom") hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke 
gegevens en respect voor uw privacy geregistreerd. 
In dit privacy statement, bieden we duidelijke en transparante informatie over de persoonlijke 
gegevens die we verzamelen en hoe we omgaan met hen. 
DiversiCom respecteert in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van het 
algemeen reglement op de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018. 
Diversicom is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. Als, na 
overleg met onze verklaring van gegevensbescherming, of meer in het algemeen, als u vragen hebt over 
deze, mogen jullie ze naar de volgende coördinaten doorsturen:Diversicom VZW Cours Saint-Michel 30-
1040 Brussel +32 (0) 2 880 50 69 - info@diversicom.be. 
 
2. De verwerking van persoonsgegevens door DiversiCom 
2.1. Context van de gegevensverwerking  
Diversicom maakt gebruik van gegevens die zijn verzameld voor de doeleinden waarvoor zij deze 
gegevens heeft verkregen: voor de uitvoering van zijn opdracht, met name de ondersteuning voor 
mensen met een handicap die werk zoeken, het adviseren van bedrijven die op zoek zijn naar een 
werkzoekende met een handicap, het creëren van professionele banden tussen hen en de mededeling 
over « best practices ». Bedrijven die de communicatie van persoonsgegevens ontvangen verbinden 
zich ertoe om goed gebruik te maken van deze gegevens, namelijk om ze te gebruiken als onderdeel van 
een sollicitatieprocedure. 
 
2.2. Gedetailleerde redenen van de verwerking en bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens 
 
Gegevens sollicitanten 
- het doel van de gegevensverwerking: registratie, ondersteuning, contacten met partnerbedrijven- --- 
verwerkte gegevens: persoonlijke identificatiegegevens, administratieve, financiële, professionele en 
medische voor zover nodig in het kader van de begeleiding 
- bron: de persoon zelf, voogd of wettelijke vertegenwoordiger 
- Juridische basis: Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en alle pre-contractuele 
maatregelen om dat contract (vanaf het mail van aanvraag) 
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- houdbaarheid: op basis van de door de subsidiërende overheid begeleiding regels. Anders is de 
houdbaarheid gelijk aan 10 jaar na het officiële einde van de begeleiding, met uitzondering van de 
gegevens die nodig zijn voor de impactstudies, het delen van ervaringen en om de professioneel traject 
van de kandidaat als inspiratie voor andere kandidaten te gebruiken. Indien mogelijk zullen de 
gegevens worden geanonimiseerd of pseudoniemen zullen gebruikt worden.  
 
Gegevens medewerkers van partnerbedrijven 
- het doel van de gegevensverwerking: registratie, advies, contacten met de aanvragers 
- verwerkte gegevens: naam, functie, e-mail (prof.), Telefoonnummer, werkgever, adres (prof.), Billing 
data (prof.) 
- Bron: partner Company 
- Juridische basis: Op grond van de toewijzing van Diversicom / dienst aanbieden of e-mailprogramma 
- houdbaarheid: tot de werkgever vennootschap of wijziging van werkgever 
 
Gegevens uit andere partnerorganisaties werknemers (bijvoorbeeld universiteiten, scholen, 
verenigingen die mensen begeleiden met een handicap) 
- het doel van de verwerking van gegevens: informatie over de activiteit van DiversiCom, contacten met 
mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het begeleiden van de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
- verwerkte gegevens: naam, functie, e-mail (prof.), Telefoonnummer (prof.) 
- bron: de partnerorganisatie 
- Juridische basis: Toestemming 
- houdbaarheid: tot het einde van het partnerschap 
 
Deelnemers data in activiteiten 
- doel van de gegevensverwerking: opvang van de activiteit beheer ingangen en uitgangen building 
- verwerkte gegevens: naam, contactgegevens, organisatie, functie, de status DiversiCom partnerschap 
- Juridische basis: uitvoering van de overeenkomst of de activiteit, de registratie 
- houdbaarheid: de tijd die nodig is voor de organisatie van de activiteit. De verwijzing naar de 
deelneming wordt opgenomen in het dossier van de kandidaat waarvan de houdbaarheid boven 
genomen.  De namen van degenen die betrokken zijn bij de activiteiten wordt gehouden om historische 
redenen door DiversiCom. 
 
Gegevens ontvangers van nieuwsbrieven 
- het doel van de gegevensverwerking: communicatie over de activiteiten van DiversiCom 
- verwerkte gegevens: naam, e-mail, werkgever (optioneel) 
- bron: de persoon zelf, de lijst met donoren 
- rechtsgrondslag: toestemming van de betrokkene (bijv. verzoek om meer informatie door een 
belanghebbende) of legitiem belang (informatie aan partners en donoren). 
- Houdbaarheid: Tot intrekking van de toestemming door de betrokkene 
 
Gegevens van donoren 
- doel van gegevensverwerking: beheer van donaties, informatie aan donoren over de activiteiten van 
DiversiCom, behaalde resultaten 
- verwerkte gegevens: naam, voornaam, donatiegegevens, contactgegevens 
- bron: de persoon zelf, de beheerder van donaties 
- juridische basis: wettelijke verplichtingen, legitiem belang 



 

 

- Houdbaarheid: wettelijke bewaartermijn en vervolgens het wisverzoek, indien van toepassing 
 
3. Gebruik van Cookies 
Er zijn zeer weinig cookies op de DiversiCom-website. Ze worden voornamelijk gebruikt om uw sessie 
op de site te beheren en het gebruik van de site te analyseren om de organisatie te optimaliseren. 
Cookies: 
• Lang - taaldetectie 
• DiversiCom Session - Mijn DiversiCom-sessiemanagement (sessiecookie) 
• Verwijzings-URL - detectie van de navigatiebron 
• Google Analytics - navigatie-analyse 
 
U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze op de hoogte is van de aanwezigheid 
van deze cookies en geeft u de mogelijkheid deze te blokkeren. Door cookies te blokkeren kunnen 
sommige functies van de site niet beschikbaar zijn. U vindt hieronder de links naar de informatie om 
cookies te blokkeren (per browser): 
• Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-9 
• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=nl 
• Firefox http://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies?s=cookies&r=5&as=s 
• Safari https://support.apple.com/en-be/HT201265 
 
Meer informatie over cookies van Google Analytics: 
• Google Analytics https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#/provision 
 
4. Aan derden datatransmissie 
 
We kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, doorgeven aan derden als dit nodig is om de hierboven 
beschreven doeleinden te bereiken. 
 
4.1. Overdracht aan externe contractanten: 
We gebruiken derden om: 
• hosting van de internetomgeving www.diversicom.be; 
• de hosting van de IT-infrastructuur (CRM, intranet); 
• IT-ondersteuning en onderhoudsdiensten 
• computerbeveiliging 
• Het bijhouden van de rekeningen (driemaandelijkse aangiften en balansen) 
• productie en verspreiding van nieuwsbrieven en uitnodigingen 
• coaching 
Dit zijn derden die namens uw gegevens verwerken. Zij zijn onderaannemers in de zin van de wetgeving 
inzake gegevensbescherming. We hebben een overeenkomst voor de verwerking van 
persoonsgegevens met hen aangegaan om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Sommige van 
deze partijen (technische partners) bevinden zich buiten de EU, we hebben voldoende garanties 
geboden vóór de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte: transfer naar de 
Verenigde Staten (garanties: conventies onder het Privacy Shield of met standaardcontractbepalingen). 
  
4.2. Verzending naar andere controllers 
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• We verzenden kandidaatgegevens naar partnerbedrijven als onderdeel van het koppelingsproces. 
• Wij verzenden kandidaatgegevens naar subsidiërende partners (Actiris, CoCoF) als onderdeel van 
onze rapportageverplichtingen aan deze autoriteiten 
• Bepaalde gegevens worden verzonden als onderdeel van het afsluiten van een verzekering 
• We verzenden af en toe gegevens naar de gebouwbeheerder waarin DiversiCom zich bevindt (voor 
het beheren van input en output van gebouwen) 
• Wij verzenden gegevens naar autoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is 
• Wij verzenden gegevens naar de politie, gerechtelijke of administratieve autoriteiten wanneer onze 
medewerking nodig is bij onderzoeken 
 
4.3. Verzending met uw toestemming 
We kunnen ook persoonlijke gegevens met derden delen als u ons toestemming geeft (schriftelijk). U 
hebt het recht om deze machtiging te allen tijde in te trekken, onverminderd de legitimiteit van de 
verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking. 
 
De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. 
 
5. Gegevensbeveiliging 
 
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om met name 
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde manipulatie en toegang. We stellen alles in het 
werk om ervoor te zorgen dat deze maatregelen zo actueel mogelijk zijn, rekening houdend met de 
stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context, doeleinden en risico’s van 
de verwerking. Onder andere, hebben we de volgende acties ondernomen: 
• Alle personen die de gegevens in naam van DIVERSICOM ASBL kunnen lezen, zijn verplicht tot 
geheimhouding; 
• Onze werknemers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonlijke 
gegevens; 
• We maken back-ups van persoonlijke gegevens om ze te herstellen in geval van fysieke of technische 
incidenten; 
• De nodige technische beschermingsmaatregelen zijn getroffen (antivirus, codering, onderhoud, 
toegangsbeheer, logs, enz.). 
• We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig; 
 
6. Uw rechten 
 
6.1. Jouw rechten 
 
U hebt recht op toegang tot en recht op rectificatie van persoonsgegevens die wij van u hebben 
ontvangen. In bepaalde gevallen kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze onderaannemers en / of verzoeken 
om verwijdering. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. 
Neem contact met ons op via info@diversicom.be om uw recht uit te oefenen. We kunnen u vragen om 
een identiteitsbewijs te verstrekken voordat we kunnen doorgaan met de bovenstaande verzoeken. 
 
6.2. Klachten 
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Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact 
met ons op. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, 
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, 
waarvan de website is : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 
7. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming 
 
De verantwoordelijke van de gegevensberscherming van DiversiCom is bereikbaar via het adres 
dpo@diversicom.be. 
 
8. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming 
 
DIVERSICOM VZW kan zijn verklaring voor gegevensbeveiliging wijzigen om de manier waarop uw 
gegevens worden verwerkt beter weer te geven. Alle wijzigingen worden aangekondigd op onze 
website. 
 
De laatste update was op 21 januari 2019. 
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