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1. DEFINITIES 

 

▪ “Medewerker” betekent elke werknemer met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst 
met Sodexo, ongeacht het statuut, het type of de duur van het contract en het niveau van de 
beloning, die deel uitmaakt van het personeel van Sodexo. 

 

▪ “Persoonsgegevens” of “Persoonlijke informatie” betekent alle informatie over een ge-
identificeerde of  geïdentificeerbare natuurlijke persoon ; wordt geacht als een “geïdentificeer-
bare natuurlijke persoon“ een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met 
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiege-
gevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de 
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van 
die persoon. Zijn uitgesloten van deze definitie de anonieme of onomkeerbaar geanonimi-
seerde gegevens. 

 

▪ “Gevoelige Persoonsgegevens” betekent gevoelige Persoonlijke Informatie, zoals gege-
vens die betrekking hebben op de vermeende raciale of etnische afkomst van een persoon, 
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of vakbondslidmaatschap, biometrische 
gegevens die worden gebruikt om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, 
gegevens, informatie over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele 
geaardheid van een natuurlijke persoon, identificatienummer van de sociale zekerheid. Der-
gelijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt onder strikt in de teksten vast-
gelegde voorwaarden.   

 

▪ “Wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens” betekent de wet betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Per-
soonsgegevens van 30 juli 2018 (B.S. 5 september 2018).  

 

▪ “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, alleen of ge-
zamenlijk, die het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens 
bepaalt.  
 

▪ “Elektronische hulpmiddelen” alle elektronische communicatiemiddelen die                      
SODEXO de Medewerkers ter beschikking stelt in het kader van hun beroepsactiviteit.  
 

▪  “Verwerking” betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen al dan niet uitge-
voerd via geautomatiseerde procedés met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel 
van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzen-
ding, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afscher-
men, wissen of vernietigen van gegevens. 
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2. TOEPASSINGSBEBIED EN DRAAGWIJDTE 

Sodexo zet zich in voor de bescherming van de privacy en de veiligheid van uw Persoonlijke 
Informatie.  

Deze handleiding (ook wel een "informatieve handleiding" genoemd in het globaal beleid inzake 
gegevensbescherming) regelt de Verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd vanaf in-
terne hulpmiddelen of uitbesteed aan een serviceprovider, wat resulteert in het verzamelen van 
gegevens met betrekking tot Medewerkers tijdens de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
met Sodexo, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgege-
vens.   

 

In het kader van deze handleiding zijn de betrokken entiteiten, die als Verwerkingsverantwoor-
delijke optreden, de volgende:  

- Sodexo Belgium NV, Pleinlaan 15 – 1050 Elsene 

- Sodexo Belgium Security Services NV, Pleinlaan 15 – 1050 Elsene 

- Entegra Belgium NV, Pleinlaan 15 – 1050 Elsene 

Deze entiteiten worden in deze handleiding "Sodexo" genoemd.  

In deze handleiding wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en ge-
bruiken tijdens de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst met ons, in overeenstemming met 
de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.  

De Verwerkingsverantwoordelijken maken deel uit van de Sodexo Group. Sodexo werd in 
1966 in Frankrijk opgericht en heeft zich internationaal uitgebreid. Vandaag de dag is de Groep 
actief in zo'n 60 landen over de hele wereld. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden ge-
deeld met entiteiten van de Sodexo Groep buiten België, de Europese Unie (EU) of de Euro-
pese Economische Ruimte (EER). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de 
Sodexo Group.  

Als u vragen, opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot deze mededeling, kunt u een e-
mail sturen naar uw lokale privacy contactpunt, dataprivacy.OSS.be@sodexo.com of naar de 
Group Data Protection Officer, dpo.group@sodexo.com. U kunt ook verwijzen naar het Global 
Data Protection Policy. 
 
Deze handleiding is bedoeld om u volledige transparantie te geven over het verzamelen en 
verwerken van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetgeving inzake de be-
scherming van Persoonsgegevens.   
 
Deze handleiding maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst of enig ander bindend 
document. We kunnen het op elk moment bijwerken. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op 
de hoogte brengen van eventuele substantiële wijzigingen.  
  
Het is belangrijk dat u deze handleiding en elk ander Sodexo-databeschermingsbeleid of pri-
vacy beleid, met inbegrip van eventuele updates die wij van tijd tot tijd publiceren, doorneemt, 
zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden en doeleinden van ons gebruik van uw Per-
soonlijke Informatie en van uw rechten onder de wetgeving inzake de bescherming van Per-
soonsgegevens. 
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3. BEGINSELEN VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONS-
GEGEVENS 

 
 

Wij leven de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens na. Met name de persoon-

lijke gegevens die wij in het kader van het personeelsbeheer verzamelen, zullen als volgt worden 

verwerkt: 

1. Het zal op een wettige, eerlijke en transparante manier worden gebruikt.  

2. Het wordt alleen verzameld voor doeleinden die wij duidelijk onder uw aandacht hebben 

gebracht en zal vervolgens niet worden hergebruikt voor een ander doel dat incompatibel is 

met de oorspronkelijke doeleinden.  

3. Ze zullen nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.  

4. Ze zullen correct zijn en actueel worden gehouden. 

5. Ze worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.  

6. Ze worden op een veilige manier bewaard.   

4. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEIN-
DEN EN WETTELIJKE GRONDSLAG VAN DE VERWER-
KING 

SODEXO kan Persoonsgegevens verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden:  

1. In het kader van de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst met Sodexo, die moeten wor-

den verwerkt in het kader van het personeelsbeheer of de uitvoering van precontractuele 

maatregelen; 

2. Om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen; 

3. Wanneer we uw vitale belangen (of die van een andere werknemer) moeten beschermen; 

4. Wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen be-

lang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verantwoordelijke voor de 

Verwerking is toegekend;  

5. In het kader van het gerechtvaardigd belang van Sodexo of van de bestemmeling van de 

Persoonsgegevens, met betrekking tot professionele doeleinden, zoals gezondheid en vei-

ligheid op het werk, zonder afbreuk te doen aan de belangen of rechten en vrijheden van 

de werknemers;  

6. In beperkte omstandigheden, met uw vrije, specifieke, geïnformeerde en eenstemmige toe-

stemming.  
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In de volgende tabel worden, per verwerkingsactiviteit, de doeleinden, de categorieën van 
Persoonsgegevens en de bijbehorende rechtsgrondslagen gespecificeerd.
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VERWERKING’S 
ACTIVITEITEN 

DOELEINDEN  CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS  GRONDSLAG 

▪ Alle 
verwerkingsacti-
viteiten door elkaar 

▪ Alle verwerkingsdoeleinden  
▪ Identificatiegegevens zoals burgerlijke 

staat, geslacht, naam en voornaam, foto 
(facultatief), geboortedatum en -plaats, na-
tionaliteit, Persoonsgegevens (adres, tele-
foon), paspoortgegevens (voor werkne-
mers die naar het buitenland verhuizen), 
type, volgnummer en kopie van de titel 
voor buitenlandse werknemers, enz.   

▪ Uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst 
(precontractuele 
maatregelen) 

▪ Wettelijke verplichting 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Aanwerving ▪ Aanwervingsbeheer : evaluatie van de 
vaardigheden van de kandidaten bij 
hun aanwerving (vaardigheden, kwalifi-
caties en inzetbaarheid, promotie en 
mobiliteit). 

▪ Oprichting van de cv-database. 

▪ Informatie over de beoordeling van de 
vaardigheden van de kandidaten bij de 
aanwerving (ook via externe aanwer-
vingsbureaus), zoals diploma's, certifica-
ten en getuigschriften, beroepservaring 
en aanbevelingen, gesproken vreemde 
talen, eerbewijzen. 

▪ Informatie in het CV. 

▪ Uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst 
(precontractuele 
maatregelen) 

▪ Gerechtvaardigd    
belang 

▪ Toestemming  

▪ Administratief 
personeelsbeheer 

▪ Administratief personeelsbeheer: be-
heer van het beroepsdossier van de 
werknemers, beheer van sociale rela-
ties, beheer van de arbeidsovereen-
komst, met inbegrip van administra-
tieve aangiften, klachten en discipli-
naire maatregelen, enz.  

 

▪ Opstellen van statistische rapporten of 
lijsten van werknemers om te voldoen 

▪ Informatie over het beroepsleven, met 
name professionele contactgegevens, in-
tern personeelsnummer, datum van in-
diensttreding, datum van beëindiging van 
de arbeidsrelatie, functie en hiërarchische 
niveau, kost center, aard van de arbeids-
overeenkomst, plaats van tewerkstelling, 
anciënniteit, vorige functie(s), informatie 
over de leidinggevende, invaliditeitsgraad, 
erkenning van de werknemer als gehandi-
capte.  

▪ Gerechtvaardigd          
belang 

▪ Uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst 

▪ Wettelijke verplichting  
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aan de behoeften van het administra-
tief beheer. 

▪ Beheer van interne registers en orga-
nogrammen. 

▪ Beheer van individuele budgetten van 
materiaal, gereedschap, voertuigen en 
betaalkaarten. 

▪ Beheer van de sociale verkiezingen. 

▪ Beheer van de vergaderingen van de 
overlegorganen.    

▪ Datum en voorwaarden van aanwerving, 
datum, doel en reden voor wijzigingen in de 
beroepssituatie van de werknemer, carriè-
resimulatie, de wensen van de werknemer 
i.v.m. tewerkstelling, disciplinaire sancties.  

▪ Interne registers et organogrammen: foto 
(facultatief), functie, professionele coördi-
naten en, indien van toepassing, vormin-
gen en professionele realisaties.  

▪ Sociale verkiezingen: opstelling van de ver-
kiezingslijst (identiteit van de kiezers, leef-
tijd, anciënniteit, verkiezingscollege), be-
heer van de kandidaturen (identiteit, aard 
van het gevraagde mandaat, elementen 
die het mogelijk maken de naleving van de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden te controle-
ren, lidmaatschap van de vakbond ver-
klaard door de kandidaten), publicatie van 
de resultaten (identiteit van de kandidaten, 
betrokken mandaten, aantal en percen-
tage van de verkregen stemmen, identiteit 
van het verkozen personeel en, in voorko-
mend geval, lidmaatschap van de vakbond 
van de verkozenen). 

▪  Gegevens met betrekking tot een syndi-
caal mandaat, register van vergaderingen 
van de overlegorganen, notulen van de 
vergaderingen. 

▪  Gegevens met betrekking tot het gebruik 
van een smartphone, mobiele telefoon, ta-
blet (facturen, verbruiksgegevens), het ge-
bruik van een servicevoertuig/bedrijfsauto 
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(brandstofrekening, tankkaart, boetes, 
enz.), enz. 

▪ Beheer van de 
lonen en uitvoering 
van de daarmee 
samenhangende 
doelstellingen 

▪ Berekening van de bezoldigingen 
(maandloon, vakantiegeld, eindejaars-
premie, enz.), het opstellen van de 
loonfiches, de driemaandelijkse sociale 
aangifte, het beheer van de hospitalisa-
tie- en de groepsverzekering, het be-
heer van de onkostenrekeningen, het 
beheer van de medische attesten, enz. 

▪ Gegevens die nodig zijn voor het opstellen 
van de loonbrief en de gebonden wettelijke 
verplichtingen (met name op het gebied 
van belastingen en sociale zekerheid): 
bankgegevens, rijksregisternummer, toe-
gekende nummers door de instellingen van 
sociaal zekerheid , gezinssituatie, burger-
lijke staat, kinderen ten laste, salarisbere-
keningssysteem en -grondslag, elementen 
die bepalend zijn voor de aanvullende be-
zoldiging, verlof en afwezigheden (moeder-
schap, enz.), beroepskosten, door de ad-
ministratie meegedeelde gegevens, on-
kostennota’s, enz. 

▪ Wettelijke verplichting 
 

▪ Uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst  

 

▪ Terbeschikking-
stelling van elektro-
nische hulmiddelen 
aan de werkne-
mers 

▪ Opvolging van het computerpark. 

▪ Beheer van computerdirectory's om 
toegangsrechten tot applicaties en net-
werken te bepalen. 

▪ Implementatie van devices die ontwor-
pen zijn om de veiligheid en goede 
werking van applicaties en computer-
netwerken te waarborgen en, in het bij-
zonder het voorkomen, opsporen en 
onderzoeken van beveiligingsinciden-
ten en schendingen van Persoonsge-
gevens, controle op de naleving van 
het databeveiligingsbeleid van Sodexo. 

▪ Beheer van de mailboxen. 

▪ Informatie verzameld in het kader van de 
terbeschikkingstelling van digitale midde-
len: aanvragen voor interventie, aard van 
de interventie, aanvraag voor onderhoud 
en ophaling, budgettoewijzingen. 

▪ Informaticadirectory's waardoor de definitie 
van toegangsautorisaties voor applicaties 
en netwerken mogelijk wordt. 

▪ Professioneel of persoonlijk telefoonnum-
mer om multi-factor authenticatie te kun-
nen gebruiken (via sms, mobiele applicatie, 
voicemail)  

▪ Gerechtvaardigd     
belang  

▪ Uitvoering van de    
arbeidsovereenkomst  
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▪ Beheer van het intranet, collaboratieve 
werkruimtes die het mogelijk maken ge-
gevens te verzamelen voor het admini-
stratieve beheer van de Medewerkers 
en de interne communicatie. 

▪ Verbindingsgegevens geregistreerd om de 
veiligheid en de goede werking van appli-
caties en computernetwerken te garande-
ren. 

▪ Mailbox: adresboek, persoonlijke rekenin-
gen. 

▪ Informatie verzameld via het intranet en sa-
menwerkingsruimten: interne administra-
tieve formulieren, organisatieschema's, 
discussieruimten, informatieruimten. 

▪ Arbeidsorgani-
satie 

▪ Beheer van professionele agenda's.  

▪ Toekenning en beheer van professio-
nele taken en verantwoordelijkheden.  

▪ Beheer van activiteiten die verband hou-
den met de bedrijfsactiviteiten, promotie 
en levering van onze diensten, acquisi-
ties en overdrachten van bedrijven. 

▪ Professionele agenda's: datums, plaat-
sen en tijden van professionele vergade-
ringen, onderwerpen, personen die aan-
wezig zijn. 

▪ Toewijzing van taken: identificatie van de 
betrokken Medewerkers, toewijzing van 
taken. 

▪ Uitvoering van de      
arbeidsovereenkomst 
(precontractuele 
maatregelen)  

▪ Gerechtvaardigd       
belang  

 

▪ Loopbaan- en 
mobiliteitsbeheer 

▪ Professionele evaluatie, in overeen-
stemming met de wettelijke, reglemen-
taire of conventionele bepalingen die 
daarop van toepassing zijn. 

 

▪ Beheer van interne professionele vaar-
digheden en persoonlijke ontwikkeling 
(bijvoorbeeld beheer van interne profes-
sionele vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling, talentmanagement en op-
volgingsplannen, beloningsbeheer, re-
tentie). 

▪    Datum van de evaluatiegesprekken en 
bijbehorende informatie (opmerkingen, 
gevraagde en verstrekte feedback, toe-
gewezen doelstellingen, behaalde resul-
taten, beoordeling van beroepsvaardig-
heden, uitgedrukte vakbekwaamheid, 
wensen, ontwikkelingsplan, loopbaanont-
wikkeling, mobiliteits- en opleidingsvoor-
uitzichten, opvolgingsplan, etc.), identiteit 
van de evaluator, enz. 

▪    Datum van de aanvraag tot validatie, di-
ploma, titel of certificaat van de betrokken 

▪ Uitvoering van de     
arbeidsovereenkomst 
(precontractuele 
maatregelen) 

▪ Gerechtvaardigd      
belang  

▪ Wettelijke verplichting 
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▪ Validatie van beroepservaring.  

 

▪ Beheer van de beroepsmobiliteit 

kwalificatie, beroepservaring die gevali-
deerd moet worden, validatie (ja/neen), 
datum van de beslissing. 

▪ Opleidingen  ▪ Opvolging van aanvragen voor beroeps-
opleidingen en voltooide opleidingsperi-
odes, organisatie van opleidingen, eva-
luatie van kennis en opleiding.   

▪  Diploma's, certificaten en getuigschriften, 
gesproken vreemde talen, opvolging van 
ingediende trainingsaanvragen, trainings-
sessie-organisaties, evaluatie van kennis 
en training. 

▪ Uitvoering van de      
arbeidsovereenkomst 
(precontractuele 
maatregelen) 

▪ Gerechtvaardigd       
belang  

▪ Gezinstoestand ▪ Administratieve opvolging van de famili-
ale toestand 

▪ Informatie over uw familiale toestand: fami-
liale toestand, huwelijkstoestand, contact-
gegevens van de te verwittigen persoon in 
geval van nood, naaste verwanten, kin-
deren ten laste, enz.  

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Wettelijke verplichting 

▪ Medische        
onderzoeken 

▪ Administratieve opvolging van medi-
sche onderzoeken  

▪ Datum van het bezoek, geschiktheid voor 
de werkpost (geschikt, ongeschikt, voor-
stellen voor aanpassing van de werkpost 
of toewijzing aan een andere werkplek 
door de bedrijfsarts), medegegevens van 
de bedrijfsarts 

▪ Wettelijke verplichting 

▪ Professionele 
meldingen  

▪ Beheer en instructie van de meldingen 
die worden gedaan via de verschillende 
kanalen en meldingsystemen, controle 
op de naleving van de gedragscodes 
van het bedrijf.  

▪ Gegevens met betrekking tot professionele 
meldingen die zijn gedaan en onderzocht: 
identiteit, functies en contactgegevens van 
de signalerende persoon, identiteit, func-
ties en contactgegevens van de personen 

▪ Wettelijke verplichting  

▪ Gerechtvaardigd      
belang 
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die het onderwerp zijn van de melding, 
identiteit, functies en contactgegevens van 
de personen die betrokken zijn bij het ver-
zamelen of verwerken van de melding, ge-
melde feiten, elementen die zijn verzameld 
in het kader van de controle van de ge-
melde feiten, verslagen over controlewerk-
zaamheden, opvolging van de melding. 

▪ Veiligheid van 
personen en goe-
deren/ Camerabe-
waking/ Geluiden 

▪ Beheer van de camerabewakingssyste-
men. 

▪ Beheer van de oproep procedures (be-
waking) 

▪ Beheer van de interne communicatie 

 

▪ Beelden van de camerabewaking. 

▪ Telefonische opnames 

▪ Opname van informatiesessies per video-
conferentie (beelden, geluiden, professio-
nele contactgegevens) 

 

 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Gezondheid en 
veiligheid op 
het werk. 

▪ Beheer van de gezondheid en veiligheid 
op het werk. 

▪ Monitoring van bijna-ongevallen en het be-
heer inzake ongevallen- en incidentenbe-
heer (bv. percentage ongevallen met ver-
let, analyse van de statistieken) 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Badges op de 
werkplaats 

▪ Toegangscontrole bij de ingang en in het 
gebouw, beveiliging van goederen en 
personen 

▪ Gepaard betalingssysteem. 

▪ Professioneel leven: gewoonlijke toegela-
ten toegangszones.  

▪ Badges: badge of kaartnummer, geldig-
heidsdatum. 

▪  In geval van toegang tot een parking, num-
merplaat van het voertuig. 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 



 

 

 

 12 | 21 – Handleiding over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het personeelsbeheer – v.2-08.12.2021 

▪ Uren van binnenkomst en vertrek, nummer 
van de gebruikte deur. 

▪ De consumptieprijzen, het saldo. 

▪ Beheer van za-
kenreizen en eve-
nementen 

▪ Beheer van zakenreizen, organisatie 
van professionele evenementen 

▪ Identiteit van de reiziger 

▪ Gegevens met betrekking tot de gezinssitu-
atie, de huwelijkssituatie, de contactgege-
vens van de persoon die in geval van nood 
moet worden ingelicht, enz. 

▪ Het professionele leven  

▪ Details van zakenreizen: bestemming, ho-
tel- en luchthavenreserveringen, enz., 
evenals de kosten die verbonden zijn aan 
deze boekingen, opvolging van de behan-
deling van de Werknemer in geval van 
nood of repatriëring. 

▪ Economische en financiële informatie: 
bank- en creditcardgegevens en, indien 
nodig, bankgegevens. 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Boekhouding en 
financieel beheer 

▪ Harmonisatie, standaardisatie en ratio-
nalisatie van bedrijfsfuncties en -proces-
sen en bijbehorende IT-oplossingen. 

▪ Informatie die nodig is voor de harmonisa-
tie, standaardisatie en rationalisatie van 
bedrijfsfuncties en -processen (functie, lo-
nen, enz.) 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Crisisbeheer      ▪ Voorbereiding en beheer van gezond-
heidscrises, beheer van cyberaanval-
len, enz. 

▪ Identiteit van pre-geïdentificeerde perso-
nen voor crisisbeheer doeleinden 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 



 

 

 

 13 | 21 – Handleiding over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het personeelsbeheer – v.2-08.12.2021 

▪ Aanvullende informatie in geval van crisis-
beheer (bv. privé-emailadres)  

▪ Meten van de 
betrokkenheid van 
de werknemer 

▪ Engagement en andere onderzoeken bij 
de Medewerkers. 

▪ Indicatoren van betrokkenheid (geanonimi-
seerde gegevens) 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 

▪ Naleving van 
toepasselijke wet- 
en regelgeving en 
bedrijfsbeheer en -
procedures 

▪ Interne controle, interne audit, audit en 
fraudepreventie (bijvoorbeeld beheer en 
controle van onkostendeclaraties, lijst 
van opdrachtgevers, enz.), bijbeho-
rende IT-controles met als doel het iden-
tificeren, verzamelen en produceren van 
bewijsmateriaal in het kader van een on-
derzoek in geval van vermoede fraude. 

▪ Identiteit van de werknemer 

▪ Gegevens met betrekking tot het professi-
onele leven  

▪ Verbindingsgegevens met de door Sodexo 
ter beschikking gestelde IT-tools (IP-adres 
en verbindingslogs) 

▪ Gegevens met betrekking tot professionele 
meldingen die zijn gedaan en onderzocht: 
identiteit, functies en contactgegevens van 
de signalerende persoon, identiteit, func-
ties en contactgegevens van de personen 
die het onderwerp zijn van de melding, 
identiteit, functies en contactgegevens van 
de personen die betrokken zijn bij het ver-
zamelen of verwerken van de melding, ge-
melde feiten, elementen die zijn verzameld 
in het kader van de controle van de ge-
melde feiten, verslagen over controlewerk-
zaamheden, opvolging van de melding. 

▪ Wettelijke verplichting 

▪ Gerechtvaardigd     
belang 
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5. GEVOELIGE PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Gevoelige Persoonsgegevens genieten van een bijzondere bescherming.  

 

De rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren bij de Verwerking van dergelijke gegevens zijn de 

volgende: 

1. Voor één of meer specifieke doeleinden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Wanneer wij bijvoorbeeld biometrische gegevens gebruiken om toegangscontroles uit te 

voeren, kan deze informatie alleen worden gebruikt met uw voorafgaande toestemming en 

wordt u een alternatief voor het verzamelen van biometrische gegevens aangeboden; 

2. Wanneer we aan onze wettelijke verplichtingen moeten voldoen; 

3. Indien de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoe-

fening van de rechten van Sodexo of de betrokken werknemers op het gebied van arbeids-

recht, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover deze Verwerking is toegestaan 

op grond van de toepasselijke wetgeving of een collectieve arbeidsovereenkomst; 

4. Wanneer de Verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de 

werknemers of van een andere natuurlijke persoon, wanneer de betrokkene fysiek of juri-

disch niet in staat is zijn of haar toestemming te geven, of wanneer de Verwerking noodza-

kelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de werknemers of van een andere 

natuurlijke persoon, wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn of haar 

toestemming te geven;  

5. Wanneer de Verwerking betrekking heeft op Persoonsgegevens die duidelijk door de be-

trokken Werknemer openbaar zijn gemaakt;  

6. Wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdedi-

ging van rechtsvorderingen of wanneer rechtbanken of gerechtshoven in hun hoedanigheid 

optreden. 

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS DOELEINDEN 

▪  Gegevens over de gezondheidstoestand ▪ Aangiften van arbeidsongevallen of beroepsziekten 
bij de bevoegde ziekenfondsen: datum van het ongeval 
of de eerste medische vaststelling van de ziekte, datum 
van de laatste werkdag, datum van hervatting, reden 
voor het stopzetten van het werk (arbeidsongeval of be-
roepsziekte), werk dat tot op heden niet is hervat en de 
gegevens die nodig zijn voor de genoemde aangiften. 

▪ Gezondheid en veiligheid op het werk 

▪ Informatie over etnische afkomst, handicap, leeftijd, 
geloofsovertuiging, geslacht en seksuele geaard-
heid/genderopdracht. 

▪ Monitoring van promotie en rapportage over gelijke 
kansen en diversiteit (geanonimiseerde gegevens) 

▪ Biometrische gegevens ▪ Controle van de toegang tot het gebouw en, indien 
van toepassing, de koppeling met de lonen. 

▪ Lidmaatschap aan de vakbond. 
▪ Uitoefening van een vakbondsmandaat. 
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6. GEGEVENS OVER STRAFBARE FEITEN, STRAFRECHTE-
LIJKE VEROORDELINGEN EN BIJHORENDE VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN 

 

Wij gebruiken informatie met betrekking tot overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen en bijho-
rende veiligheidsmaatregelen alleen als wij daartoe wettelijk bevoegd zijn en rekening houden met 
de aard van de rol van de betreffende Medewerker of de specifieke verzoeken van onze klanten.  

 

Het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens zal met geschikte waarborgen worden uit-
gevoerd. 

 

 

7. GRONDSLAG VAN DE VERWERKING 

 
Wij verzamelen Persoonsgegevens over Medewerkers via het sollicitatie- en aanwervingsproces, 
hetzij rechtstreeks van Medewerkers, hetzij soms van een aanwervingsbureau. We kunnen ook, 
indien van toepassing, gebruik maken van informatie die al openbaar is gemaakt op sociale net-
werken of aanvullende informatie verzamelen van voormalige werkgevers of derden, zoals klanten. 
 
Wij zullen aanvullende Persoonsgegevens verzamelen gedurende de volledige periode van uw ar-
beidscontract. 
 
We kunnen ook indirect Persoonlijke Informatie over u verzamelen van derden, zoals pensioen-
fondsen of overheidsinstellingen, zoals de belastingen.   

 

 

8. DELEN VAN DE GEGEVENS 

Uw Persoonsgegevens zullen enkel ter beschikking worden gesteld aan personen die gemachtigd 
zijn om er toegang toe te hebben in overeenstemming met hun taken.  

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derde partijen, inclusief derde dienstverleners die 
handelen namens Sodexo en andere Sodexo-entiteiten.  

 

Wij eisen van derden dat zij voldoende waarborgen bieden om de veiligheid van uw Persoonsge-
gevens en de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de 
Privacywetgeving.  

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische 
Ruimte (EER) overdragen en in dat geval zullen wij geschikte waarborgen invoeren om een gelijk-
waardig niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen.  
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8.1. Personen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens namens        

Sodexo 
 

Alleen de personen die op grond van hun taken of functie bevoegd zijn, moeten toegang 
hebben tot uw verwerkte Persoonsgegevens, en dit binnen de strikte grenzen van hun res-
pectieve bevoegdheden en de uitvoering van deze bevoegdheden en functies. 

 

Bijvoorbeeld :  

 

▪ Bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeheer of het loonbe-
heer  

▪ Bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de veiligheid van 
personen en goederen, met het oog op de controle van de toegang tot de gebouwen en de 
arbeidsmiddelen; 

▪ Bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid op het werk; 

▪ Bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het ter beschikking stellen van digitale 
middelen en voor het waarborgen en controleren van hun veiligheid; 

▪ De leidinggevende Medewerkers van de betrokken werknemers, met uitzondering van de 
gegevens met betrekking tot de sociale actie die rechtstreeks door Sodexo worden uitge-
voerd. 

8.2. De bestemmelingen van uw Persoonsgegevens 
 

Wij delen uw Persoonsgegevens intern of met derden in overeenstemming met een wettelijke 
verplichting, wanneer dit nodig is voor het personeelsbeheer, om diensten te verlenen aan 
onze klanten of om te voldoen aan het legitieme belang van Sodexo.  

 

Kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen: 

 

▪ Vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, met betrekking tot de professionele 
contactgegevens van de werknemers na formele overeenkomst met Sodexo als werkgever 
en het verzamelen van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partijen, en de ge-
gevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verdediging van de belangen van de werknemers; 

▪ Instanties die de verschillende verzekeringsstelsels beheren: verzekeringsmaatschap-
pijen en -makelaars, sociale zekerheidsinstanties, enz. 

▪ Opleidingsinstellingen. 

▪ Sociale secretariaten en andere privébedrijven zoals banken, leasemaatschappijen, pro-
fessionele adviseurs, enz. 

▪ Personen van de diensten die verantwoordelijk zijn voor de financiële controle in de on-
derneming en van de financiële organisaties die betrokken zijn bij het beheer van de reke-
ningen van de onderneming en de werknemers; 

▪ Instanties die recht hebben op statistische informatie met betrekking tot de lonen. 

▪ Sodexo klanten of prospecten in verband met aanbestedingen of klantenrelatiebeheer in 
verband met de uitvoering van contracten (diensten ter plaatse). 

▪ Andere entiteiten van de groep wanneer dat nodig is om een gezamenlijke dienst te ver-
lenen, zoals diensten in verband met de levering van digitale middelen (inclusief hosting en 
onderhoud van informatiesystemen), informatiebeveiliging, human resources, successie-
planning, bedrijfsreorganisatie, rapporten (bijvoorbeeld over bedrijfsprestaties), het beheer 
van groepspensioenen of gratis aandelenplannen, claims en wettelijke verplichtingen. 
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▪ Gemachtigde derden die tussenkomen in het kader van een eventuele verkoop of her-
structurering van de onderneming of in het kader van de overname van een onderneming 
of een bedrijfsoverdracht. 

 

Indien een derde partij, zoals politie, justitie, verzekeringsmaatschappijen, enz., verzoekt om 
mededeling van uw Persoonsgegevens, zullen wij de rechtmatigheid van het verzoek con-
troleren en u op de hoogte houden van een dergelijke mededeling.    

 

8.3. Overdracht van gegevens buiten de EU 

 

Sodexo is een internationaal bedrijf en uw Persoonlijke Gegevens kunnen overgedragen 
worden aan bepaalde interne of externe bestemmelingen, mogelijk gevestigd in landen bui-
ten de EU of de EER. 

 

Elke overdracht van Persoonsgegevens buiten de EU of de EER zal alleen plaatsvinden in 
het kader van de volgende alternatieve voorwaarden: 

▪ Het land van bestemming heeft een aangepast beschermingsniveau; 

▪ De overdracht is onderworpen aan de afwijkingen voorzien in de wetgeving inzake 
de bescherming van Persoonsgegevens; 

▪ De overdracht is onderworpen aan standaardclausules inzake gegevensbescher-
ming die door de Europese Commissie en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautori-
teit zijn goedgekeurd. 

9. VEILIGHEID 

 

Wij nemen alle nuttige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de risico's die de Verwer-
king van de Persoonsgegevens van werknemers met zich meebrengt om de veiligheid van 
uw gegevens te waarborgen en, in het bijzonder bij het verzamelen ervan, tijdens de over-
dracht en de bewaring, om te voorkomen dat deze gegevens worden vervormd, beschadigd 
of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.  

U kunt de Group Information & Systems Security Policy raadplegen voor meer informatie. 

Externe dienstverleners hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie wanneer wij 
hen daartoe opdracht geven en wanneer zij ermee hebben ingestemd om de informatie op 
een vertrouwelijke en veilige manier te behandelen. 

 
We hebben aangepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw Persoonsgegevens te bescher-
men, inclusief de authenticatie van de gebruiker, het beheer van de toestemming, het traceren van 
de toegang en de beveiligingsmaatregelen van de digitale bronnen.  
 
We hebben ook procedures om veiligheidsincidenten en inbreuken op Persoonlijke Informatie te 
beheren. In geval van een inbreuk op uw Persoonsgegevens zullen wij, indien nodig, de nodige 
meldingen doen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit en aan de relevante Medewer-
kers. 
 
 
 
 

https://sodexo.sharepoint.com/sites/Global-ITSC/Shared%20Documents/Policy/GISSP%20-%20Sodexo%20Group%20Information%20%26%20Security%20Policy%20-%20GISSP.pdf
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10. BEWAARINGSTERMIJN  

 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze 
zijn verzameld en om te voldoen aan onze boekhoudkundige, sociale of fiscale verplichtingen.  
 
De aanwervingsgegevens worden bewaard gedurende twee jaar vanaf het laatste contact met de 
niet-geselecteerde kandidaat.  
 
De gegevens die nodig zijn voor het personeelsbeheer worden in principe bewaard voor de duur 
van de arbeidsrelatie, tenzij het bij wet- of regelgeving anders bepaald is.  
 
 
Zij kunnen ook worden bewaard na uitvoering van de overeenkomst, voor tussentijdse bewaring, 
indien Sodexo daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld om te voldoen aan boekhoudkundige, 
vennootschapsrechtelijke of fiscale verplichtingen) of indien Sodexo bewijs wil verzamelen in ge-
val van een rechtszaak en binnen de geldende verjaringstermijn.  
 

We informeren u ook dat we uw Persoonsgegevens zodanig kunnen anonimiseren dat ze u 
niet langer identificeren en dat we ze kunnen blijven gebruiken voor statistische doeleinden. 
Gegevens die voor statistische doeleinden worden gebruikt, worden niet langer als Persoons-
gegevens beschouwd zodra ze naar behoren zijn geanonimiseerd. 

 

  

11. UW RECHTEN 

11.1. Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen  

Het is belangrijk dat uw Persoonsgegevens correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte 
van eventuele wijzigingen in uw Persoonsgegevens gedurende uw arbeidsrelatie met ons. 

11.2. Uw rechten met betrekking met uw Persoonsgegevens  

Sodexo zet zich in voor de bescherming van uw rechten onder de geldende wetgeving. Hier-
onder vindt u een tabel met een overzicht van uw verschillende rechten: 

 

 
RECHT VAN INZAGE 
EN WIJZIGING  

 
U kunt inzage vragen van uw Persoonsgegevens. U kunt ook rechtzetting van even-
tuele onjuiste Persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens 
vragen.  
 

U hebt tevens het recht de bronnen van deze Persoonsgegevens te kennen en u 
heeft ook het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die door 
Sodexo worden verwerkt. 

RECHT VAN BEZWAAR 

 
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgege-
vens, om gerechtvaardigde redenen, tenzij de Verwerking wordt uitgevoerd in over-
eenstemming met dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving. 
 

 
RECHT OP WISSING  

 
Uw recht op vergetelheid geeft u het recht om het wissen van uw Persoonsgege-
vens te vragen wanneer: 
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- De gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn ver-
zameld of anderszins verwerkt; 

- U beslist uw toestemming in te trekken; 
- U bezwaar maakt tegen de Verwerking; 
- Uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 
- Uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wette-

lijke verplichting;  
- Uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om de conformiteit met de toe-

passelijke wetgeving te garanderen. 
 

 
RECHT OP BE-
PERKING  

 
U kunt ook vragen om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken als: 

- U de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; 
- Sodexo de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoel-

einden; en  
- U zich hebt verzet tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens op gerecht-

vaardigde gronden  
 

 
RECHT OP OVER-
DRAAGBAARHEID 

Indien van toepassing, kunt u vragen om de overdraagbaarheid van de Persoons-
gegevens die u aan Sodexo hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt 
en machine leesbaar vorm, en hebt u het recht om dergelijke Persoonsgegevens 
over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke zonder tussenkomst 
van Sodexo, indien: 

- De Verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming 
of op een bestaande contractuele relatie; en 

- De Verwerking uitgevoerd wordt door middel van geautomatiseerde proces-
sen. 

U hebt ook het recht om te verkrijgen dat uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan 
een derde partij van uw keuze worden doorgegeven (indien technisch mogelijk).   

 

RECHT OM NIET TE 
WORDEN ONDER-
WORPEN AAN GEAU-
TOMATISEERDE BE-
SLUITEN DIE RECHTS-
GEVOLGEN HEBBEN 

 

 
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomati-
seerde Verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn.  

RECHT OP HERROE-
PING VAN DE TOE-
STEMMING  

In de uitzonderlijke gevallen waarin u uw specifieke toestemming hebt gegeven voor 
het verzamelen, verwerken en overdragen van uw Persoonsgegevens voor een 
specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor deze specifieke Verwer-
king te allen tijde in te trekken. Wanneer u uw toestemming geeft, krijgt u over het 
algemeen de methode voor het intrekken van de toestemming. Zodra we een be-
richt ontvangen dat u uw toestemming intrekt, zullen we uw informatie niet langer 
verwerken voor het doel of de doelen waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, 
tenzij we juridisch een andere gerechtvaardigde basis hebben om dit te doen. 

. 
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RECHT OM EEN 
KLACHT IN TE DIENEN  

U kan beslissen om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit van het land 
waar u uw gewone verblijfplaats, arbeidsplaats of het land waar de overtreding zou 
hebben plaatsgevonden, ongeacht of u al dan niet benadeeld bent. 

U hebt ook het recht om een rechtsvordering in te stellen voor de rechtbanken van 
het land waar de Sodexo-entiteit een vestiging heeft of in het land waar u uw ge-
wone verblijfplaats heeft. 

De toezichthoudende autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

  

 
 
Om deze rechten uit te oefenen mag u:  
 

▪ Uw aanvraag invullen en doorsturen via het daartoe bestemde formulier per email naar 
dataprivacy.OSS.be@sodexo.com : wij zullen u aanduiden hoe u ons kan contacteren over 
uw aanvraag en hoe u informatie kan krijgen. Gelieve rekening te houden met het feit dat het 
meestal nodig is om een telefonische afspraak te maken om uw aanvraag te bespreken zodra 
het ingediend is.  

 

▪ Gebruik maken van het online formulier via  https://privacyportal-eu.onetrust.com/web-
form/c51cde17-e99e-4699-80ce-892748f9ad1a/038fdaa8-1fca-44eb-805e-4892e4ba8396 
Met dit elektronische systeem kunt u inloggen en de status van uw aanvraag volgen, berich-
ten bekijken en versturen en uw documenten veilig bekijken. Dit systeem heet One Trust en 
na het invullen van uw aanvraag ontvangt u informatie over hoe u kunt inloggen. 

 

U kunt ook vragen stellen en klachten indienen via uw lokale HR-contactpersoon en/of een 
e-mail sturen naar dataprivacy.OSS.be@sodexo.com 
 

Vragen en klachten kunnen worden doorgestuurd naar de Group Data Protection Officer via 
e-mail naar dpo.group@sodexo.com      

 

▪ Kosteloos 

De uitoefening van uw recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens (of enig ander recht) 
kan kosteloos worden uitgeoefend. Wij kunnen echter weigeren uw verzoek uit te voeren of 
van U een redelijke financiële vergoeding eisen als uw verzoek duidelijk ongerechtvaardigd of 
buitenproportioneel is. 

▪ Wat we misschien van U nodig hebben 

We kunnen specifieke informatie over U nodig hebben om uw identiteit te controleren en om 
te reageren op uw verzoeken om uw rechten op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens uit te 
oefenen (of andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om er in geval 
van twijfel voor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens niet onthullen worden aan personen 
die niet het recht hebben om er kennis van te nemen.   

 

 

 

 

mailto:dataprivacy.OSS.be@sodexo.com
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/c51cde17-e99e-4699-80ce-892748f9ad1a/038fdaa8-1fca-44eb-805e-4892e4ba8396
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/c51cde17-e99e-4699-80ce-892748f9ad1a/038fdaa8-1fca-44eb-805e-4892e4ba8396
mailto:dataprivacy.OSS.be@sodexo.com
mailto:dpo.group@sodexo.com
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12. AANPASSINGEN AAN DE HANDLEIDING 

Wij behouden ons het recht voor deze handleiding ten allen tijde te wijzigen en zullen u binnen een 
redelijke termijn op de hoogte brengen van eventuele substantiële wijzigingen.  

Wij kunnen u ook door eender welk middel op de hoogte brengen van elke substantiële wijziging in 
de manier waarop uw Persoonlijke Gegevens voor een specifiek doel worden verwerkt. 


