
Informatie betreffende de verwerking en bescherming van

persoonsgegevens

Wat is Horeca Vlaanderen?

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de Horeca in Vlaanderen.

Horeca Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader

van inschrijving en deelname aan “Jong Keukengeweld”.

Hoe kan u Horeca Vlaanderen contacteren?

U kan Horeca Vlaanderen op werkdagen telefonisch contacteren van 10 u tot 12 u en van 13.30 u tot

16.30 u op het telefoonnummer 02 213 40 10. U kan ook mailen naar jongkeukengeweld@horeca.be

of een brief sturen naar Horeca Vlaanderen, Anspachlaan 111/bus 4, 1000 Brussel, ter attentie van

Jong Keukengeweld.

Wie is de functionaris inzake de bescherming van persoonsgegevens (ook DPO genoemd)?

De functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens is L4-Consulting, vertegenwoordigd

door Ellen De Laender.

U kan haar op werkdagen telefonisch contacteren van 10 u tot 12 u en van 13.30 u tot 16.30 u op het

telefoonnummer 0032 472 17 32 04. U kan ook mailen naar L4-Consulting@proximus.be of een brief

sturen naar L4-Consulting, Puttestraat 47, 9620 Zottegem.

Waarom verwerkt Horeca Vlaanderen uw persoonsgegevens ?

Horeca Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens teneinde inschrijving en deelname aan “Jong

Keukengeweld” te organiseren.

Waarom is het toegestaan dat Horeca Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt?

Horeca Vlaanderen kan uw persoonsgegevens verwerken

- omdat u hier zelf de toestemming hebt voor gegeven (u hebt zelf de inschrijving uitgevoerd

voor Jong Keukengeweld) of

- omdat dit toegelaten is in het kader van de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst (als chef

of als contactpersoon van het restaurant)

Via welke bron ontvangt Horeca Vlaanderen uw persoonsgegevens ?

Horeca Vlaanderen ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf (u hebt zelf ingeschreven voor Jong

Keukengeweld) of van diegene de inschrijving heeft uitgevoerd voor Jong Keukengeweld.
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Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Horeca Vlaanderen?

In het kader van Jong Keukengeweld verwerkt Horeca Vlaanderen volgende categorieën van

persoonsgegevens:

Categorie Voorbeelden
Identificatie- en contactgegevens van de chef
die deelneemt aan Jong Keukengeweld en van
de contactpersoon voor Jong Keukengeweld.

Naam, voornaam, telefoonnummer,
e-mailadres.

Vermogensrechtelijk informatie Is de chef eigenaar van het restaurant
Persoonlijke karakteristieken Geboortedatum
Professionele gegevens Functie, professionele ambitie

Aan wie verstrekt Horeca Vlaanderen uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan volgende (categorieën) van ontvangers:

- de IT provider van de website van Jong Keukengeweld

- de gebruikers van de website van Jong Keukengeweld (beperkt tot naam, voornaam, leeftijd

en professionele gegevens)

- De vakjury van Jong Keukengeweld

Bent u verplicht uw persoonsgegevens aan Horeca Vlaanderen te verstrekken? Wat zijn de gevolgen

indien u dit niet doet ?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Horeca Vlaanderen te bezorgen. Indien u dit niet doet

zal Horeca Vlaanderen wellicht niet in staat zijn u in te schrijven voor en uw deelname te organiseren

aan Jong Keukengeweld.

Worden er cookies gebruikt?

Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje om de communicatie tussen het apparaat van de

bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken (verbindingscookies).

Door de technologische ontwikkelingen worden cookies intussen ook voor tal van andere doeleinden

gebruikt: om het aantal bezoekers van de website te meten en statistieken te verzamelen (ook wel

"analytische cookies" of "statistische cookies" genoemd), om gebruikersvoorkeuren te registreren

(bijv. taalkeuze), om een winkelwagentje te bewaren, voor marketing- en/of reclamedoeleinden op

basis van surfgedrag, ...

De volgende cookies worden op de website jongkeukengeweld.be gebruikt:

(a) functionele en analytische cookies

(b) cookies van derden (toestemming vereist)

(c) cookies van derden voor sociale media (toestemming vereist)
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Naam Vervaldatum Inhoud Doel (a), (b) of (c) Externe
communicatie

PHPSESSID 2 jaar Cookie generated by
applications based on
the PHP language. This

is a general purpose
identifier used to

maintain user session
variables. It is normally

a random generated
number, to

maintaining a
logged-in status for a
user between pages

a PHP.net

JSESSIONID 2 jaar JSESSIONID is a
platform session

cookie and is used by
sites with JavaServer

Pages (JSP). The cookie
is used to maintain an

anonymous user
session by the server.

a Oracle

AEC 5 maanden AEC cookies ensure
that requests within a
browsing session are
made by the user, and

not by other sites.
These cookies

prevent malicious
sites from acting on

behalf of a user
without that user’s

knowledge.

a G

__Secure-ENID 1 jaar a
_ga 2 jaar These cookies are

used to collect
information about

how visitors use our
website. We use this

information to
compile reports and
to help us improve

the website.

b Google

_gid 24 uur These cookies are
used to collect

information about
how visitors use our
website. We use this

information to
compile reports and

b Google
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to help us improve
the website.

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geplaatst of als u ze wilt verwijderen, kunt u een

instelling in uw browser gebruiken. De onderstaande links geven u meer informatie over hoe u dit

kunt doen.

- Google Chrome

- Safari

- Internet Explorer

- Microsoft Edge

Over welke rechten beschikt u als persoon van wie de gegevens worden verwerkt ?

U heeft volgende rechten:

✓ recht op inzage van uw persoonsgegevens

✓ recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

✓ recht op het wissen van uw persoonsgegevens

✓ recht op overdracht van uw persoonsgegevens

✓ recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

✓ recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In bepaalde wettelijk voorziene situaties is de uitoefening van voormelde rechten aan voorwaarden

en/of beperkingen onderworpen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw hiervoor vermelde rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te richten aan

jongkeukengeweld@horeca.be of een brief te sturen naar Horeca Vlaanderen, Anspachlaan 111/bus

4, 1000 Brussel, ter attentie van Jong Keukengeweld.

Waar en hoe kan u een klacht indienen?

Indien u meent dat Horeca Vlaanderen de wetgeving inzake de bescherming en verwerking van

persoonsgegevens niet heeft gerespecteerd, kan u klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hoe lang zal Horeca Vlaanderen uw persoonsgegevens bewaren?

In principe bewaart Horeca Vlaanderen uw persoonsgegevens tot 18 maanden na uw inschrijving (bij

niet-deelname) of na uw deelname aan Jong Keukengeweld.
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https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#:~:text=Selecteer%20in%20Internet%20Explorer%20de,in%20en%20selecteer%20Vervolgens%20Verwijderen.
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Alle%20cookies%20verwijderen&text=Selecteer%20Instellingen%20%3E%20Privacy%2C%20zoeken%20en,en%20selecteer%20vervolgens%20Nu%20wissen.


In specifieke omstandigheden kan het gerechtvaardigd zijn dat Horeca Vlaanderen uw gegevens

langer bewaart.
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