
 

Privacybeleid 
 

Article 1. Inleiding 

SOPHYSA hecht het grootste belang en besteedt de grootste zorg aan de bescherming van het 

privéleven en van persoonlijke gegevens, alsook aan de naleving van de geldende wettelijke 

bepalingen op het vlak van deze materie. 

Article 1.1. Toepassingsdomein van het privacybeleid 

Dit beleid inzake de bescherming van het privéleven (hierna “Beleid” genoemd) heeft als doel om 

eenvoudige, duidelijke en volledige informatie te geven aan personen (“u”, “uw”, “jullie”) over de 

verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en de rol uitgeoefend door SOPHYSA 

BENELUX als verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit beleid gaat over verwerkingen gerealiseerd in het kader van: 

• het beheer van de website sophysa.be, van het klantenextranet, alsook van de 
verzoeken die verzonden worden naar de e-mailadressen infobenelux@sophysa.com 
en privacy@sophysa.com  

• Het beheer van klanten, prospects, dienstverleners en partners van SOPHYSA 
BENELUX  

Article 1.2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke 

In dit Beleid verwijzen “SOPHYSA BENELUX”, “wij”, “onze” en “we” naar: 

SOPHYSA Benelux, Chaussée Bara 68 – 1420 Braine-l’Alleud, ondernemingsnummer BE0477 017 393 

vertegenwoordigd door Philippe NEGRE in zijn rol van algemeen directeur van SOPHYSA. 

Voor het geheel van die verwerkingen is SOPHYSA BENELUX de entiteit die de middelen en de 

doeleinden bepaalt en zo handelt als verwerkingsverantwoordelijke op het vlak van de geldende 

regelgeving betreffende persoonlijke gegevens en meer bepaald van de EU-verordening 2016/679 

inzake de bescherming van fysieke personen op het vlak van de verwerking van persoonlijke gegevens 

en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “AVG”). 

U vindt het geheel van de gegevens betreffende de onderneming SOPHYSA BENELUX op onze pagina 

met juridische kennisgevingen. 

Article 2. Definities 

• Persoonlijke gegevens:  
o Alle informatie die betrekking heeft op een fysieke geïdentificeerde of identificeerbare 

persoon 
o Voorbeelden: 

 een naam 
 een identificatienummer (kenteken, socialezekerheidsnummer) 
 locatiegegevens 
 een online identifier 



 

 één of meerdere specifieke elementen eigen aan de fysieke, psychologische, 
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit; 

• Behandeling van persoonlijke gegevens:  
o Elke handeling of elk geheel van handelingen al dan niet uitgevoerd met behulp van 

geautomatiseerde processen en toegepast op persoonlijke gegevens of op groepen 
van persoonlijke gegevens.  

o Voorbeelden: 
 De verzameling  
 De registratie  
 De organisatie 
 De structurering  
 De opslag 
 De aanpassing of wijziging  
 De extractie, de consultatie 
 Het gebruik 
 De openbaarmaking door overdracht 
 De verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling 
 De toenadering of de interconnectie 
 De beperking,  
 De schrapping of de vernietiging. 

 
• Behandelingsverantwoordelijke:  

o De fysieke of morele persoon, de publieke autoriteit, de dienst of een ander organisme 
dat, alleen of samen met andere, de doeleinden en de middelen van de verwerking 
bepaalt 

 
• Subcontractant: 

o  De fysieke of morele persoon, de publieke autoriteit, de dienst of een ander 
organisme dat de persoonlijke gegevens behandelt namens de 
verwerkingsverantwoordelijke 

• DPO:  
o “Data Protection Officer” of de functionaris voor gegevensbescherming, de persoon 

verantwoordelijk voor de naleving van de regels inzake de bescherming van 
persoonlijke gegevens. 
 

• Schending van persoonlijke gegevens:  
o een overtreding van de beveiliging die, op toevallige of ongeoorloofde wijze, leidt tot 

de vernieling, het verlies, de wijziging, de niet-geautoriseerde openbaarmaking van 
overgebrachte, bewaarde of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens, of die leidt 
tot de niet toegelaten toegang tot dergelijke gegevens. 

Article 3. Algemeenheden die van toepassing zijn op het geheel van 

de verwerkingen die door SOPHYSA BENELUX worden 

uitgevoerd 

SOPHYSA BENELUX zorgt bij elke verwerking voor de naleving van de fundamentele principes op het 

vlak van gegevensbescherming. Dit artikel informeert u over de algemene beschouwingen die van 

toepassing zijn op het geheel van verwerkingen die onder dit beleid vallen. Het volgende artikel 

detailleert, voor elke verwerking, de specifieke voorwaarden en regelingen inzake de uitvoering van 

de verwerking. 



 

Article 3.1. Minimalisering van de verzamelde gegevens 

Elk formulier aanwezig op de site beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot de hoogst 

nodige gegevens en geeft de doeleinde(n) aan van de verzameling van die gegevens alsook de 

ontvanger(s) van de gegevens. 

De gegevens noodzakelijk voor het beheer van uw verzoek worden op elk formulier aangegeven met 

een asterisk. Indien u die verplichte velden niet invult, kan SOPHYSA BENELUX uw verzoeken niet 

beantwoorden en/of de gevraagde diensten niet aan u leveren. De andere gegevens hebben een 

facultatief karakter en staan ons toe om uw verzoek beter te beheren en om onze communicatie en 

diensten voor u te verbeteren. 

Article 3.2. Het delen van uw gegevens met derden en de overdracht van uw 

gegevens buiten de Europese Unie 

Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met andere ondernemingen voor doeleinden van 

commerciële prospectie. 

Elke sectie gewijd aan één soort verwerking detailleert de interne ontvangers die bedoeld zijn om 

toegang te krijgen tot de betrokken gegevens en om die betrokken gegevens te behandelen. De 

gegevens kunnen eventueel worden overgebracht naar technische dienstverleners die gekozen 

werden voor hun expertise en hun betrouwbaarheid en die namens ons en in overeenstemming met 

onze instructies handelen (informatica-subcontractant, host provider van onze servers, etc.). 

Wij machtigen deze dienstverleners enkel om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in zoverre dat 

vereist is om diensten namens ons te verlenen of om wettelijke eisen te eerbiedigen, en wij proberen 

erop toe te zien dat uw persoonlijke gegevens permanent worden beschermd. 

SOPHYSA BENELUX zal er eveneens toe aangezet kunnen worden om uw gegevens aan derden mee te 

delen wanneer zo'n mededeling wordt vereist door de wet, een reglementaire beschikking of een 

rechterlijke beslissing, of als een dergelijke mededeling vereist is om de bescherming en de verdediging 

van onze rechten te waarborgen. 

Al die derde partijen kunnen van landen afkomstig zijn die wel of niet deel uitmaken van de Europese 

Unie (“EU”), met name van landen die niet dezelfde graad van gegevensbescherming aanbieden als 

uw land van verblijf. In een dergelijk geval en in de vereiste mate door de toepasselijke wetten, zullen 

wij het volgende doen: 

• ofwel uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming verkrijgen om uw persoonlijke 
gegevens met die derden te delen; 

• ofwel contracten van overdracht van gegevens afsluiten die op zijn minst voldoen aan de 
standaard contractuele clausules van de Europese Commissie; 

• ofwel er zeker van zijn dat die derde partijen die zich in de Verenigde Staten bevinden 
ondernemingen zijn die handelen volgens het EU-VS-privacyschild en als zodanig 
ingeschreven zijn bij de Amerikaanse regering. 

Article 3.3. Beveiliging van uw gegevens 

SOPHYSA BENELUX verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens tegen elk niet-geautoriseerd verlies, 

vernieling, wijziging, toegang of bekendmaking te beschermen. Daarvoor implementeert SOPHYSA 

BENELUX technische en organisatorische maatregelen die passend zijn ten aanzien van de aard van de 

gegevens en de risico's die hun verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid en de 

vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden en met name om te verhinderen dat ze 

worden vervormd of beschadigd of dat niet-geautoriseerde derden er toegang tot krijgen. 



 

Die maatregelen kunnen met name praktijken omvatten, zoals beperkte toegang tot de gegevens door 

het personeel van de diensten dat daartoe gerechtigd is in het kader van de uitoefening van hun job, 

contractuele garanties in geval van beroep op een externe dienstverlener, studies over de impact op 

het privéleven, regelmatige onderzoeken van onze praktijken en beleidslijnen inzake respect voor het 

privéleven en/of fysieke en/of logische veiligheidsmaatregelen (beveiligde toegang, proces van 

authentificatie, back-up-kopieën, antivirussoftware, firewall, etc.). 

Article 3.4. Gegevens betreffende minderjarigen 

De diensten van SOPHYSA BENELUX zijn niet bestemd voor minderjarigen. Derhalve doen wij niet mee 

aan het bewust verzamelen of behandelen van persoonlijke gegevens over minderjarigen. In het geval 

dat wij kennis hebben van het verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen zonder de 

voorafgaande toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, treffen wij 

de adequate maatregelen teneinde deze persoonsgegevens van onze servers en/of die van onze 

dienstverleners te verwijderen. 

Article 4. Behandelingen die door SOPHYSA BENELUX worden 

uitgevoerd 

Article 4.1. Beheer van de website www.sophysa.be 

Article 4.1.1. Context van het verzamelen van gegevens 

Wanneer u op de website sophysa.be surft, kunt u ertoe aangezet worden om een contactverzoek in 

te dienen via het formulier “Neem contact met ons op” of “Contact” of “Blijf op de hoogte” 

Article 4.1.2. Behandelde gegevens 

In het kader van dergelijke activiteiten behandelt en bewaart SOPHYSA BENELUX de volgende 

persoonlijke gegevens die u betreffen om aan uw contactverzoek te voldoen:  

• de via het formulier verstrekte informatie, namelijk: 
o uw identiteit,  
o uw contactgegevens 
o de inhoud van het bericht 

• alle informatie die later tijdens onze uitwisseling wordt meegedeeld. 

Article 4.1.3. Wettelijke basis en duur van bewaring 

De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming die u uitdrukt door het verzoek te 

aanvaarden en in te dienen 

Die gegevens worden behandeld door de dienst die door uw vraag wordt betrokken en dat gedurende 

een periode die nodig is om u te antwoorden. 

In functie van uw vraag en de mate van onze uitwisselingen mogen de aldus verzamelde gegevens 

gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het beheer van een offerteaanvraag; die verwerkingen 

zijn dan onderworpen aan de betrokken voorwaarden en bepalingen. 

Wij delen u eveneens mee dat wij anonieme statistieken uitvoeren over de frequentie van bezoeken 

aan de website sophysa.be, maar die statistieken staan ons niet toe om u te identificeren. 



 

Article 4.2. Behandelingen uitgevoerd met als doel het beheer van prospects, 

klanten, leveranciers, dienstverleners en partners 

Article 4.2.1. Context van de verzameling 

SOPHYSA BENELUX wordt eveneens ertoe aangezet om de persoonlijke gegevens die u betreffen, te 

behandelen, indien: 

• uw bedrijf een contract met SOPHYSA BENELUX wilt afsluiten 
• uw bedrijf een contract met SOPHYSA BENELUX afsluit als klant, dienstverlener of partner. 

Article 4.2.2. Behandelde gegevens 

In die context verzamelt SOPHYSA BENELUX informatie die betrekking heeft: 

• op de contactpersoon (contactpersonen) medegedeeld aan SOPHYSA BENELUX zoals de 
contactpersoon aangegeven op het formulier, de hoofdreferent voor het contract, de 
contactpersoon voor de facturering of om het even welke andere contactpersoon: 
o naam  
o voornaam,  
o professioneel e-mailadres  
o professioneel telefoonnummer  
o functie  
o alle informatie die in de uitwisselingen opgenomen wordt (aard van de aanvraag, etc.)  

 
• op de ondertekenaar(s) van het contract:  

o Naam  
o Voornaam  
o Functie  
o Handtekening. 

Article 4.2.3. Ontvangers van de gegevens 

Deze gegevens zijn, waar nodig, bestemd voor de medewerkers belast met de opvolging van de 

handelsrelatie en/of het partnership, belast met de boekhouding/facturering en voor de medewerkers 

van de diensten betrokken bij de aanvraag/het contract. 

Article 4.2.4. Wettelijke basis en duur van bewaring 

Ze worden verzameld en bewaard: 

• Voor uitwisselingen die niet tot het afsluiten van een contract leiden:  
o De tijd noodzakelijk voor het onderzoek en de opvolging van de aanvraag + één (1) jaar 

nadat de aanvraag gesloten wordt (of dat het laatste contact eventueel heeft 
plaatsgevonden) 

• Voor de contracten en om het contract uit te voeren:  
o de hele duur van de contractuele relatie 

• om aan ons rechtmatig belang te beantwoorden om de bescherming en de verdediging 
van onze rechten te waarborgen in geval van geschillen:  
o gedurende vijf (5) jaar na het einde van de contractuele relatie. 



 

Article 4.3. Behandeling(en) uitgevoerd voor rekruteringsdoeleinden 

Article 4.3.1. Context van de verzameling 

SOPHYSA BENELUX wordt ertoe aangezet om uw persoonlijke gegevens te behandelen, wanneer u een 

spontane kandidatuur indient of wanneer u solliciteert naar aanleiding van een door SOPHYSA 

BENELUX geplaatste vacature via een rekruteringsbedrijf of een platform met vacatures zoals 

Stepstone. 

In dat verband worden persoonsgegevens die u betreffen, verzameld: 

• direct van u ter gelegenheid van het rekruteringsproces, en 
• indirect van derden voor de verificatie van uw diploma's en referenties, mits uw 

goedkeuring. 

Article 4.3.2. Behandelde gegevens 

De verzamelde gegevens zijn de volgende:  

• Naam,  
• Voornaam,  
• E-mailadres,  
• Telefoonnummer,  
• Professionele ervaringen alsook alle informatie die u ons via de overdracht van uw 

kandidatuur en/of uw curriculum vitae en/of sollicitatiegesprekken meedeelt:  
o Foto,  
o Competenties,  
o Studieniveau,  
o Gesproken talen,  
o Salarisverwachtingen,  
o Persoonlijk adres,  
o Hobby’s,  
o Gezinssituatie  
o etc. 

Indien u ons de gegevens van een referentie meedeelt, is het noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat die 

persoon daarvan op de hoogte is en u daar zijn of haar toestemming voor geeft. 

Article 4.3.3. Wettelijke basis en duur van bewaring 

Die gegevens worden enkel verzameld en bewaard in het kader van het beheer van uw kandidatuur, 

op basis van het rechtmatige belang van SOPHYSA en/of uw toestemming en ze worden voor geen 

enkele ander (met name commercieel) doeleinde gebruikt. 

Ze worden bewaard: 

• In geval van een positieve afloop van een kandidatuur:  
o de gegevens betreffende een medewerker worden bewaard gedurende de tijd van zijn 

of haar aanwezigheid binnen SOPHYSA BENELUX en na zijn of haar vertrek voor de 
toepasselijke duur van wettelijke bewaring. 

• In geval van een negatieve afloop vaan een kandidatuur:  
o twaalf (12) maanden, behalve bij bezwaar van uw kant. 

Uw persoonlijke gegevens zullen in alle gevallen op eenvoudig verzoek van uw kant vernietigd worden 

(zie het deel over de bepalingen van het contact van DPO), binnen maximum 1 maand vanaf uw 

verzoek. 



 

Die gegevens worden uitsluitend en op incidentele wijze wegens technische en logistieke redenen 

behandeld door de medewerkers die binnen SOPHYSA BENELUX belast zijn met de rekrutering, aan 

subcontractanten van SOPHYSA BENELUX. 

Article 4.3.4. Ontvangers van de gegevens 

Die gegevens worden uitsluitend en op incidentele wijze wegens technische en logistieke redenen 

behandeld door de medewerkers die binnen SOPHYSA BENELUX belast zijn met de rekrutering, aan 

subcontractanten van SOPHYSA BENELUX. 

Article 5. Uitoefening van uw rechten en bepalingen van contact 

van onze vertegenwoordiger inzake de bescherming van 

de gegevens 

Article 5.1. Uw rechten 

SOPHYSA BENELUX informeert u dat u, krachtens de Europese Verordening inzake 

Gegevensbescherming en de informaticawet en Vrijheid van 1978, over de volgende rechten beschikt:  

• het recht van toegang tot uw gegevens en uw recht om ze mee te delen. 
• het recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens. 

 
 

• het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens. 
• het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 
• het recht op bezwaar op de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 
• het recht op portabiliteit van uw persoonlijke gegevens. 
• het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk 

moment in te trekken 

Article 5.2. Waar kunt u uw verzoeken aan richten 

Om uw rechten uit te oefenen, dient u zich te richten tot SOPHYSA BENELUX: 

• Ofwel via e-mail naar privacy@sophysa.com 
• ofwel via de post naar SOPHYSA BENELUX, Chaussée Bara 68 -1420 Braine-l’Alleud. Uw 

aanvraag moet worden vergezeld van een ondertekend identiteitsdocument. 

Article 5.3. Verwerking van gegevens voor doeleinden van beheer van uw 

verzoeken 

Article 5.3.1. Context van de verzameling 

Wanneer u uw rechten uitoefent, behandelt onze DPO uw gegevens om aan uw eis te voldoen. 

Article 5.3.2. Behandelde gegevens 

Wanneer u uw rechten uitoefent, behandelt onze functionaris voor gegevensbescherming uw 

persoonlijke gegevens voor doeleinden van beheer van uw verzoek  

• Burgerlijke staat  
• Naam  
• Voornaam 
• Kopie van het identiteitsdocument  



 

• Aard van het verzoek 
• Gegeven antwoord 

 Die gegevens worden bewaard gedurende een duur van drie (3) jaar, met uitzondering van de 

kopie van uw identiteitsdocument die één (1) jaar wordt bewaard. 

Article 5.3.3. Wettelijke basis en duur van bewaring 

De grondslag van de verwerking is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een 

wettelijke of reglementaire verplichting, in dit geval moet de verplichting voldoen aan de eisen van de 

betrokkenen die vermeld worden door de AVG in artikel 12,2.  

Die gegevens worden bewaard gedurende een duur van drie (3) jaar, met uitzondering van de kopie 

van uw identiteitsdocument die één (1) jaar wordt bewaard. 

Article 5.4. Waar kunt u met uw bezwaren terecht 

SOPHYSA BENELUX deelt u eveneens mee dat u een bezwaar kunt aanspannen voor de Nationale 

Commissie voor Informatica en Vrijheden: 

• Ofwel per post naar het adres Place de Fontenoy 3 - TSA 80715 - 75334 PARIJS CEDEX 07,  
• Ofwel direct op de website van de CNIL via een online service op het adres 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Article 6. Kennisgeving van overtredingen inzake persoonlijke 

gegevens 

Voor het geval dat uw persoonlijke gegevens worden geraadpleegd, verloren of gestolen door niet-

geautoriseerde derden, zal SOPHYSA BENELUX de vanuit commercieel oogpunt redelijke maatregelen 

treffen teneinde u daarover te informeren in de door de wet vereiste mate, en zal SOPHYSA BENELUX 

u de persoonlijke gegevens die werden geraadpleegd/verspreid meedelen, via de contactgegevens die 

u ons hebt verstrekt, of via om het even welk ander redelijk middel. 

Article 7. Links naar websites van derden 

De website van SOPHYSA BENELUX kan links bevatten naar platformen van sociale media die beheerd 

worden op servers van derden, door personen of organisaties waarover de onderneming geen enkele 

controle heeft. 

Om die reden kan SOPHYSA BENELUX in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de 

wijze waarop uw gegevens op de servers van derden zullen worden opgeslagen of zullen worden 

gebruikt. Wij raden u aan om kennis te nemen van het beleid van toepassing inzake de bescherming 

van uw persoonlijke gegevens op elke website van derden die u via onze website zult bereiken om de 

manier te beoordelen waarop uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden. 

Article 8. Wijziging van dit beleid 

SOPHYSA BENELUX mag het beleid inzake de bescherming van uw gegevens indien nodig wijzigen. Wij 

zullen erop toezien dat u over dergelijke wijzigingen geïnformeerd wordt ofwel door een speciale 

vermelding op onze website, ofwel door een persoonlijke mededeling met name in het kader van onze 

zendingen van nieuwsbrieven. 


