
 
Overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27/04/2016. 

 
Rechten van de klanten en (kandidaat-)ondernemers betreffende de persoonsgegevens opgeslagen 
door DiES:  
 
Informatie  
De opgenomen klantengegevens worden gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden en om klanten 
op de hoogte te houden van de (ondernemers)activiteiten van DiES.  
De opgeslagen gegevens van de (kandidaat-)ondernemers hebben drie doeleinden:  
- bedrijfsactiviteit (beheer van de kandidatuur en opvolging van de activiteiten van de afdeling); 

- administratief (beheer van het loondossier of bezoldiging); 

- informatie (versturen van nieuws). 
 
De klanten en ondernemers geven hun akkoord voor het opslaan van persoonsgegevens voor de 
hierboven vermelde doeleinden.  
 
Recht op toegang  
Iedere klant of ondernemer heeft het recht om bevestiging te ontvangen betreffende de opgeslagen 
gegevens en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Hij zal op iedere aanvraag binnen de 7 dagen 
schriftelijk antwoord ontvangen.  
 
Recht op rectificatie  
Iedere klant of ondernemer heeft het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste 
persoonsgegevens, alsook het vervolledigen van onvolledige gegevens.  
 
Recht op gegevenswissing  
Iedere klant of ondernemer heeft het recht op onverwijlde gegevenswissing, wanneer hij niet langer 
instemt met de gegevensverwerking, wanneer hij zich hiertegen verzet, wanneer de gegevens niet 
langer noodzakelijk zijn voor de gegevensverwerkingsdoeleinden, wanneer de verwerking ervan 
onrechtmatig is, of wanneer ze dienden te worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.  
 
Recht op beperking van de verwerking  
Iedere klant of ondernemer die schriftelijk bezwaar maakt, heeft recht op beperking van de 
verwerking van gegevens, wanneer hij de juistheid ervan betwist, wanneer hij een onrechtmatige 
verwerking ervan vaststelt, of wanneer hij de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, de uitvoering 
of de verdediging van zijn rechten voor het gerecht.  
 
Recht op overdraagbaarheid  
Wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst, en wordt uitgevoerd aan 
de hand van geautomatiseerde processen, heeft de betrokken klant of de ondernemer het recht om 
zijn gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare vorm en deze zonder hinder over te 
dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  
 
Recht op bezwaar  
De klant of ondernemer heeft het recht om zich op ieder moment tegen de verwerking van zijn 

persoonsgegevens te verzetten, wanneer dit noodzakelijk blijkt bij de uitvoering van een openbare 

opdracht of het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De klant of 

ondernemer kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking voor marketingdoeleinden. 


