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Handtekening + naam klant:      Handtekening + naam bemiddelaar: 

 

Privacyverklaring  project We Go To Work 
 

Tijdens onze contacten vertel je ons persoonlijke zaken.  Het kan zijn dat wij een aantal van die zaken 

noteren.  Dit is om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Wij doen dit met de grootste zorg voor 

je privacy. 

In dit document staat geschreven wat wij doen met de gegevens die je ons vertelt.  Onze uitgebreide 

privacyverklaring vind je op onze website (https://www.gtb.be/privacyverklaring/privacyverklaring-we-

go-to-work) of vraag je aan je bemiddelaar.  
 

 WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS? 

• Om je te helpen bij het verkennen van je eventuele werkwensen.   

• Om een vervolgtraject naar werk met warme overdracht te kunnen voorzien.  

• Om onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.    

• Om te rapporteren aan het Europees Sociaal Fonds en onze partnerschappen binnen dit project. 

• Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden 
 

  WELKE PERSOONSGEGEVENS SLAAN WIJ OP? 

• Contactgegevens en identificatiegegevens: bv. naam, telefoonnummer, adres.   

• Persoonlijke kenmerken: bv. leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonsituatie, gezinssamenstelling. 

• Opleiding, vorming, vrijetijdsbesteding en interesses: bv. diploma, competenties, hobby’s, sport, 

lidmaatschap van vrijwilligersorganisatie. 

• Beroep en betrekking: bv. loopbaangegevens, inactiviteitsduur.  

• Financiële gegevens: bv. inkomenssituatie.  

• Bijzondere persoonsgegevens: bv. gezondheidsgegevens, lidmaatschap van een vakbond.  

• Gerechtelijke gegevens: bv. voorlopig bewindvoerder.  

• Sociaal netwerk. 

• Andere gegevens: in overleg met jou. 
 

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS? 

• Het Europees Sociaal Fonds (ESF): We ontvangen van hen subsidies voor dit project. Vandaar dat we 

in functie van controle en uitbetaling van deze subsidies bepaalde informatie dienen door te geven.  

• De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB): We noteren in bepaalde 

gevallen persoonsgegevens in jouw dossier in Mijn Loopbaan van VDAB.  

• De partner die mee in duo instaat voor je begeleiding. 

Als er een vervolgtraject komt met een andere partner zullen we in overleg met jou kijken voor 

overdracht van je dossier. 
  
BEWAARTERMIJN GEGEVENS: Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze opdracht te 

vervullen, een beperkte gegevens-set dient op vraag van ESF bewaard te worden tot en met 31/12/2033. 
 

WAT ZIJN JE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS? 

Je hebt recht op informatie, inzage, verbetering, beperking van verwerking, bezwaar te maken en het 

laten wissen van je persoonsgegevens.  Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met je 

bemiddelaar. Komen wij er samen niet uit dan kan je steeds bijkomende uitleg vragen bij ons Data 

Protection Officer Team. Je kan hen bereiken door een mail te sturen naar gegevensbescherming@gtb.be.  

   

  

TOESTEMMING VERWERKING BIJZONDERE GEGEVENS: 

Ik heb kennis genomen van deze privacyverklaring en verleen toestemming voor het verwerken van 

bijzonder persoonsgegevens (zie hierboven).    

Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken.  Indien ik dit wil doen, breng ik mijn bemiddelaar op 

de hoogte of stuur ik een mail naar gegevensbescherming@gtb.be.   
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