
Privacybeleid met betrekking tot onze aanwezigheid 
op sociale netwerken 

 

Wij, Kloeckner Metals Belgium (hierna ook "KMBE" of "wij" genoemd), nemen de bescherming van 
persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de verwerking ervan zeer ernstig. Daarom informeren 
wij u hierbij over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft wanneer u 
onze online sociale netwerken bezoekt.  

Wanneer u onze pagina's bezoekt, worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen 
door onze diensten, maar ook door de exploitant van het betreffende sociale netwerk, zelfs als u 
geen account hebt op dat sociale netwerk. De gegevensverwerkingsprocessen en hun reikwijdte 
verschillen per exploitant en zijn voor ons niet noodzakelijk transparant. 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze 
online sociale netwerken bezoekt, voor zover deze verwerking door ons wordt uitgevoerd. 

 

 

1. Verantwoordelijke entiteit 

De voor gegevensbescherming verantwoordelijke entiteit is  

Kloeckner Metals Belgium NV 
Keizersstraat 50 
B-8530 Harelbeke  
dataprotectionKMBE@kloeckner.com 

Voor de verwerking van gegevens op het vermelde sociale netwerkplatform Linkedin zijn wij 
(Kloeckner Metals Belgium) en de volgende operatoren gezamenlijk verantwoordelijk krachtens 
artikel 26 van de GDPR: 

LinkedIn: de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en (voor bepaalde functies) 
onderaannemer is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. U kunt het 
privacybeleid van LinkedIn bekijken op: https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

 

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres 

Kloeckner Metals Belgium NV 
Keizersstraat 50 
B-8530 Harelbeke  
dataprotectionKMBE@kloeckner.com 

 

 



3. Ontvangers of categorieën van ontvangers 

Intern zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de diensten die ze nodig hebben voor de 
hieronder vermelde doeleinden, en voor hun leden. 

Extern hebben de volgende ontvangers/categorieën van ontvangers toegang tot uw gegevens: 

 

 Onderaannemers die wij gebruiken om diensten aan ons te verlenen. 
 Openbare instanties: overheidsinstanties en -instellingen (ministeries, rechtbanken, 

belastingdiensten, enz.) aan wie wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens doorgeven, mits 
er een rechtsgrondslag, met name een verplichting, bestaat die deze doorgifte rechtvaardigt. 

 De exploitanten van de gebruikte sociale netwerkplatforms:  

LinkedIn: de gezamenlijke controller en (voor bepaalde functies) onderaannemer of 
controller in eigen recht is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 
2, Ierland. U kunt het privacybeleid van LinkedIn bekijken op: 
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

 

U kunt contact opnemen met de functionarissen voor gegevensbescherming van de verschillende 
exploitanten van sociale netwerken op het volgende adres: 

LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Data Protection Officer, Wilton Place, Dublin 2, 
Ierland, of via: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO  

 

 

4. Contact en interactie  

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u met ons interageert via onze sociale netwerken 
door gebruik te maken van de daarvoor bestemde functies (bijvoorbeeld door uw eigen publicaties 
aan te maken, te reageren op een van onze publicaties of ons privéberichten te sturen) of door de 
inhoud te raadplegen die wij beschikbaar stellen (foto's, video's, enz.). 

Wanneer u via deze middelen contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens die 
voor ons rechtstreeks toegankelijk zijn (over het algemeen uw gebruikersnaam, profielfoto, de 
inhoud van het bericht, de datum en het tijdstip van de interactie en, in het geval van sollicitaties, 
informatie in het cv, zoals beroepservaring, opleiding, enz. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook 
met het oog op publiciteit, informatie over onze producten, diensten en projecten en optimalisering 
van ons aanbod. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Ons 
gerechtvaardigd belang is om contact op te nemen met (potentiële) kandidaten, klanten en 
prospects, om ons publieke imago te onderhouden, om u te informeren over onze producten, 
diensten en projecten en om ons aanbod te optimaliseren. 

 

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) b) van de GDPR, voor 
zover het doel van uw contact is om een contract met ons te sluiten of uit te voeren. 



Wanneer u contact met ons opneemt, vragen wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken die 
onder bijzondere of gevoelige categorieën vallen. 

Onverminderd wettelijke verplichtingen, met name bewaartermijnen, blijven de gegevens die u in 
uw contactaanvraag invoert bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen, uw toestemming voor de 
opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan ophoudt (bijvoorbeeld wanneer de verwerking 
van uw aanvraag is voltooid). 

 

 

5. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het LinkedIn platform 

 

Wij gebruiken deze pagina als communicatiekanaal om informatie over onze aanbiedingen te 
verspreiden. Wij verwerken uw gegevens wanneer u met ons communiceert via LinkedIn. Analyse 
van de views en interacties op onze LinkedIn-pagina levert ons gebruiksprofielen en statistieken op. 
De aldus gegenereerde bezoekersstatistieken worden alleen in anonieme vorm aan ons 
doorgegeven.  Wij hebben geen toegang tot de gegevens die zijn gebruikt om ze te genereren. Deze 
door LinkedIn verzamelde informatie maakt het ook mogelijk demografische en geografische 
analyses aan ons voor te leggen. Dit alles helpt bedrijven om te begrijpen in welke publicaties 
gebruikers geïnteresseerd zijn, zodat ze beter met hun doelgroep kunnen communiceren of de 
doeltreffendheid van hun advertenties kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden verwerkt 
krachtens artikel 6 (1) f) van de GDPR, op basis van ons legitieme belang bij de exploitatie van deze 
actuele tool die ons de mogelijkheid biedt om gebruikers en bezoekers van onze pagina te 
informeren en met hen te interageren. 

De verwerking van persoonsgegevens vindt gedeeltelijk plaats onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van LinkedIn (dit is met name het geval voor paginastatistieken). Meer 
informatie over gezamenlijke verantwoordelijkheid en de gegevensverwerking door LinkedIn is te 
vinden op https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. 

LinkedIn Ireland Unlimited Company verwerkt ook persoonsgegevens als onderaannemer (voor het 
gebruik van Talent/Recruiter, LinkedIn Learning, Glint/Engage en verkoop- en marketingoplossingen). 
Meer informatie over de verwerking van gegevens door LinkedIn als gegevensverwerker vindt u op: 
https://fr.linkedin.com/legal/l/dpa. 

LinkedIn kan andere persoonsgegevens verwerken wanneer u onze pagina's op dit sociale netwerk 
bezoekt. In dat geval vindt de verwerking plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van 
LinkedIn en zonder ons medeweten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op 
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. 

Wij wijzen erop dat u deze LinkedIn-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid 
gebruikt. Dit geldt met name voor interactieve functies (bv. wanneer u een commentaar schrijft, op 
de "Vind ik leuk"-knop klikt, een bericht deelt, ons een bericht stuurt, onze LinkedIn-pagina opent of 
er anderszins mee interageert). 

Wij hebben geen invloed op de aard en omvang van de door LinkedIn verwerkte gegevens, noch op 
de wijze waarop deze worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven aan derden. Wij beschikken 
evenmin over doeltreffende middelen om deze aspecten te controleren. Wanneer u LinkedIn 



gebruikt, worden uw persoonsgegevens verzameld, overgedragen, opgeslagen, bekendgemaakt en 
gebruikt door LinkedIn. 

Aard van de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

In wezen geven de gezamenlijke aansprakelijkheidsovereenkomsten met LinkedIn aan dat toegang 
en andere verzoeken tot handhaving van uw rechten als betrokkene het best rechtstreeks tot 
LinkedIn worden gericht. Als exploitant van het sociale netwerk en beheerder van de aanmaak van 
LinkedIn-pagina's is LinkedIn het enige bedrijf dat rechtstreeks toegang heeft tot de vereiste 
informatie en ook rechtstreeks de nodige stappen kan ondernemen om deze informatie te 
verstrekken. Wij staan tot uw beschikking als u onze hulp nodig heeft. 

 

 

6. Verwerking van gegevens in derde landen 

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens alleen in België, Frankrijk, Duitsland en de Europese 
Unie. 

De hier gepresenteerde exploitanten van sociale netwerken verwerken uw gegevens en geven deze 
zo nodig door aan landen buiten de Europese Unie. De informatie die zij ontvangen en hoe deze 
wordt gebruikt, wordt beschreven in hun respectieve privacybeleid, waarnaar aan het begin van dit 
document een link is opgenomen. 

 

 

7. Bron van persoonsgegevens wanneer deze bij derden zijn verzameld 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen. 

 

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op 
grond van artikel 22 van de GDPR. 

 

 

9. Rechten van de betrokkene 

Als betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 

 het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. In 
dat geval hebt u recht op toegang tot die gegevens en op informatie over de verwerking 
ervan; 

 het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het 
recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben; 



 onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR, het recht om uw persoonsgegevens te 
laten wissen, met name indien de verwerking ervan onrechtmatig is gebeurd of niet langer 
noodzakelijk is; 

 onder de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR, het recht op beperking van de 
verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, met name in plaats van het wissen 
ervan; 

 het recht om de persoonsgegevens die u ons over u hebt verstrekt in een gestructureerd, 
algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere voor de 
verwerking verantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking langs geautomatiseerde 
weg plaatsvindt en gebaseerd is op uw toestemming of op een met u gesloten overeenkomst 
(gegevensportabiliteit); 

- Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze 
toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken (intrekking van de toestemming). 
Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking 
onverlet. 

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw rechten als betrokkene te doen gelden. 
Gelieve de in punt 1 vermelde contactgegevens te gebruiken. 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regels 
inzake gegevensbescherming, hebt u tevens het recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat of federale staat waar uw gewone 
verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd, is gelegen. In België 
is de gegevensbeschermingsautoriteit de DPA, Rue de la Presse, 35, 1000 BRUSSEL, 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen. 

 

 

 

Laatste bijwerking: november 2022 


