
Privacyverklaring 

Wie verwerkt mijn gegevens? 

Kas voor Betaald verlof van de Belgische Voedingsbedrijven 

(KBVBV) 
Birminghamstraat 225/7 

1060 Brussel 

KBO nr. 0409.085.424 

Contactgegevens functionaris egevensbescherming 
Email: dpo@ccpab-kbvbv.be 

 

Waarvoor worden mijn gegevens verwerkt? 

Uw gegevens worden verwerkt voor het berekenen en 

uitbetalen van het vakantiegeld. Deze verwerking gebeurt op 
basis van de wettelijke bepalingen inzake jaarlijkse vakantie  

en de wettelijke verplichtingen die hier uit voortvloeien.  

 

Gegevens die u ons rechtstreeks doorgeeft worden enkel 
verwerkt voor het doel vermeld op het formulier waarmee ze 

worden opgevraagd.  Ze worden in geen enkel geval 

doorgegeven of gebruikt voor commerciële of 
marketingdoeleinden.  

 

Verwerken jullie gegevens die ik niet aan jullie doorgeef? 

Ja wij ontvangen ook gegevens van de Kruispuntbank voor de 

Sociale Zekerheid. Deze gegevens worden verwerkt met het 
oog op het toepassen en uitvoeren  van de wetgeving inzake 

jaarlijkse vakantie.  

 

Wie ontvangt mijn gegevens? 

Bepaalde van uw gegevens worden doorgegeven aan de 
Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie en aan de FOD Financiën. 

 

Worden mijn gegevens doorgegeven buiten de EU? 

Neen. 

 

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens? 

Uw gegevens worden bijgehouden gedurende de 

verjaringstermijn + maximaal 5 jaar.  

 

Wat als ik de gegevens niet doorgeef? 
Dan kunnen we uw vakantiegeld niet  uitbetalen. 

 

Gebruiken jullie automatische besluitvorming voor mijn 

gegevens? 

Neen. 

Worden mijn gegevens gebruikt voor een ander doel? 
Neen. We gebruiken uw gegevens enkel voor het vermelde 

doel.  Als we in de toekomst uw gegevens die u ons heeft 

gegeven voor een ander doel zouden gebruiken dan zullen 

we u hier eerst voor contacteren en mag u dit weigeren. 
Als we uw gegevens die we niet rechtstreeks van u ontvangen 

voor een ander doel zouden verwerken is dit op basis van een 

wettelijke bepaling 

Bescherming 

We nemen passende maatregelen om al uw gegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld: 

Iedere medewerker die uw gegevens verwerkt is verplicht tot 
geheimhouding. Onze kantoren en computers zijn sterk 

beveiligd tegen inbraak. We maken zoveel mogelijk gebruik 

van encryptie. We werken intensief samen met andere 
instellingen van de Sociale Zekerheid om onze 

gegevensbescherming continu te verbeteren. 

Uw rechten: 

Recht van inzage 

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de 
persoonsgegevens die we over u verwerken. U krijgt dan een 

kopie van alle gegevens die we over u verwerken. 

Recht van rectificatie 

Als een gegeven van u fout is dan kan u dat altijd laten 

corrigeren. 

Recht op gegevenswissing 
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen voor zover 

dit geen wettelijke bepaling schendt. 

Recht op beperking van verwerking 

U kan vragen dat wij uw gegevens niet meer verwerken maar 
dit zonder ze te wissen voor zover dit geen wettelijke bepaling 

schendt.  

 

Hoe oefen ik mijn rechten uit? 

U kan op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen. U kan het 

formulier invullen en naar ons opsturen.  

 

Ik heb een klacht 
U kan ons contacteren:  

Email: dpo@ccpab-kbvbv.be 

Adres : Rue de Birmingham 225/4 ; 1070 Brussel 

 
U heeft ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U dient een klacht in 

via het online formulier of u kan hen telefonisch of via email 
bereiken: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

 

 

Formulier handgeschreven aangevuld: 

 

Ik,ondergetekende,  _____________________________________________________(rijksregisternummer, voornaam en naam),  
 

wonende te ____________________________________________________________(adres) wil mijn recht van inzage / recht van rectificatie /  

 

recht op gegevenswissing / recht op beperking van gegevensverwerking (schrappen wat niet van toepassing is) uitoefenen. 
 

Ik voeg hiervoor een gemotiveerde uitleg over welke gegevens het gaat toe en een kopie van mijn identiteitskaart toe. 

 
Ondertekend op _____ /  _____ /  __________ 

 

 

 
 

(handtekening) 

mailto:dpo@ccpab-kbvbv.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

