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 Uw vragen Onze antwoorden 

1  Wie is verantwoordelijke 
voor de verwerking van mij 
persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking is : 

Colas Belgium  

Avenue Antoon Van Oss. 28/A 

1120 Bruxelles 

                                                          BCE 0434.888.612 

Le Chief Privacy Officer (CPO) de Colas is uw contactpersoon voor elke vraag 
betreffende dit document. 

U kan elke vraag desbetreffend aan hem richten per brief of per e-mail op het 
volgende e-mailadres :  privacy@colas.be 

   

2          Waarom heeft u mijn 
persoonsgegevens nodig? 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in het kader van de opstart van een 
handelsrelatie, n.a.v de ondertekening van een contract en tijdens onze contractuele 
relatie.  

Deze gegevens zijn noodzakelijk met het oog op de communicatie naar u alsook om 
in het kader van ons interne procesbeheer en in het kader van onze wettelijke 
verplichtingen (beheersproces van leveranciers, procedure van conformiteit en de 
bestrijding van fraude, etc…  

Deze gegevens geven ons eveneens de mogelijkheid om u onze nieuwsbrieven te 
communiceren alsmede in het bijzonder indien u uw rechten wenst uit te oefenen.  

3  Op welke wettelijke 
grondslag gebruikt u mijn 
persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw gegevens :   

- In het kader van handelsrelatie alsook in het kader van onderhandelingen, de 
ondertekening en de uitvoering van overeenkomsten 

 - om te antwoorden aan onze wettelijke verplichtingen en op basis van de legitieme 
belangen in het kader van onze interne conformiteitsprocessen (strijd tegen 
corruptie, voorkomen van belangenconflicten, etc…  

 - in het kader van overheidsopdrachten, om te antwoorden op een offerte vraag of 
een openbare procedure en of de uitvoering van de aan Colas toegewezen 
opdrachten te verwezenlijken en dit volgens de gevraagde gegevens van de Klant .  

- Op basis van uw toestemming : 

- website:  bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden van het 
gebruik en/of de verderzetting van uw navigatie (in het geval van 
cookies) en/of door het valideren van uw vraag gaat u akkoord met de 
verwerking van uw persoonsgegevens welke aangegeven is in deze 
policy; 

In het kader van de uitgevoerde verwerking ten gevolge van onze legitieme belangen,  
achten wij dat door deze verwerking geen onevenwicht ontstaat met uw rechten en 
vrijheden.  
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4  Hoe heeft u mijn 
persoonsgegevens 
verzameld?   

De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en welke wij verwerken zijn deze:  

1.  Van de website welke u ons heeft gecommuniceerd in het kader van de 
aanmaak of de aanpassing van uw gebruikersaccount;   

2. Van de website : de technische gegevens welke overeenstemmen met het door 
u gebruikte IT-systeem (IP- adres, cookies…) ;  

3. In het kader van precontractuele onderhandelingen en  zakelijke relaties 
4. Naar aanleiding van de ondertekening van een contract en de uitvoering ervan  
5. In het kader van onze interne procedures KYC, conformiteitsprocedures en de 

strijd tegen fraude.  
6. die u ons heeft bezorgd in het kader van onze uitwisselingen/correspondentie 

en in het kader van de uitvoering van een contract.  

5  Welke categorieën van 
persoonsgegevens die op mij 
betrekking hebben, 
verzamelt U?  

  

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens :  

- Naam  
- E-mail adres, 
- Télefoonnummers 
- GSM - nummers  
- bankgegevens, 
- functietitels, werkgevers, 
- in het kader van (mogelijke) arbeidsrelaties : hobby’s en kwalificaties 
- website : favorieten,  
- cookies,  
- IP - adres, 
- Functies en mandaten 
- Gegevens m.b.t ; de integriteit van externe partners ( in voorkomend geval 

veroordelingen  
- M.b.t. personeel van leveranciers en onderaannemers : werkvergunningen 

en andere gerelateerde documenten (in het geval van wettelijke 
verplichtingen) 

- In het kader van overheidsopdrachten : persoonsgegevens welke worden 
geëist door de publieke overheid in het kader van zijn aangekondigde 
opdracht ( offerte-vraag etc), zoals CV, etc….  
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1 Gevoelige persoonsgegevens of bijzondere gegevens zijn  : 

- Persoonsgegevens  betreffende etnische afkomst of ras, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond ; genetische gegevens; biometrische gegevens met het oog op unieke 
identificatie (bv. Vingerafdrukgegevens of iris-of gelaatsherkenning), gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot 
iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid en  

- Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 

 

6  Maakt u gebruik van een 
gegevensverwerker voor de 
verwerking van mijn 
persoonsgegevens?  

Colas gebruikt verschillende IT- oplossingen (waarvan oplossingen in CLOUD, Saas), in 
het bijzonder Microsoft 365, Microsoft Azure en ServiceNow alsook de diensten van 
Colas Digital Solutions, haar informatica filiaal.  

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden via deze toepassingen of diensten. 
Wij kunnen ook gebruik maken van bijzondere diensten zoals 
www.checkinhoudingsplicht en Bureau van Dijck ,etc… voor bijzondere  doeleinden.  
Uw persoonsgegevens kunnen worden gecommuniceerd, bewaard of verwerkt door 
of via hun applicaties/toepassingen.  

7  Verzendt u mijn 
persoonsgegevens naar 
andere entiteiten?  

ja 

Groep-tools : Uw persoonsgegevens kunnen bewaard worden in de 
gemeenschappelijke tools van de Groep Colas. Ons informatica filiaal Colas Digital 
Solutions kan hiertoe toegang hebben in het kader van diens missie.  

Interne procedures : In het kader van onze interne procedures kunnen uw gegevens 
meegedeeld worden aan onze moederholding Colas en/of gedeeld worden tussen de 
verschillende entiteiten van de groep Colas om er kennis van te nemen ( voorbeeld : 
een project waarbij meerdere entiteiten van de groep Colas bij betrokken zijn)  

Opdrachten  : In het kader van private of publieke opdrachten kunnen wij gehouden 
zijn uw gegevens mee te delen aan Klanten of gemeenschappelijke partners.  

Publieke autoriteiten : Wij kunnen eveneens gehouden zijn om aan bepaalde publieke 
autoriteiten toegang te geven tot uw persoonsgegevens dan  wel uw 
persoonsgegevens over te maken in het kader van de wettelijke verplichtingen en/of 
op vraag van hen.    

Principes :  

- Wij communiceren enkel de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze 
wettelijke verplichtingen en/ of om aan de entiteiten hun missies uit te voeren.  

- Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om voor commerciële doeleinden.  

8  Heeft u gevoelige 
persoonsgegevens1 die 
betrekking hebben op mij?? 

Wij hebben niet de taak om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen/ verwerken. 
Nous n’avons pas vocation à collecter spécifiquement des données sensibles.  

Niettegenstaande, in het kader van onze onderzoek verplichtingen naar integriteit en 
overeenkomstig onze procedures inzake ethiek en conformiteit, kunnen wij 
gehouden zijn om bepaalde strafrechtelijke veroordelingen te kennen.   
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9  Worden mijn 
persoonsgegevens 
overgemaakt buiten de 
Europese Unie ? 

In principe worden uw gegevens bewaard binnen de Europese Unie.  

Niettegenstaande het voormelde, kunnen bepaalde gegevens overgedragen worden 
in het kader van een externe ondersteuning/ gebruiksondersteuning/ externe 
gebruikersoplossing.  In deze context kunnen bepaalde persoonsgegevens 
overgemaakt worden aan personen of dienstverleners buiten de Europese Unie. Wij 
verzekeren dat deze overdrachten worden uitgevoerd middels een passend 
beschermingsniveau en verzekeren de uitvoeringsmogelijkheid van uw rechten.  

10 1 Waar worden mijn 
persoonsgegevens bewaard?  

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie bewaard. Uw 
persoonsgegevens kunnen eveneens buiten de EU worden bewaard in het kader van 
uw precontractuele dan wel contractuele handelsrelaties met een entiteit van de 
Colas Group die zich buiten de Europese Unie bevindt. 

11  Hoelang bewaart u mijn 
persoonsgegevens ?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens volgens volgende principes : 

1) Gedurende de duurtijd van onze professionele relatie of handelsrelatie, tot 
het gegeven achterhaald is.;  

2) En/ of gedurende de duurtijd van de overeenkomst ; 
3)  En/of gedurende de wettelijke verplichte termijn in functie van het type 

gegeven en de betreffende doeleinden. ;  
4) M.b.t gegevens voor mogelijke kandidaat -werknemers  

Behouden wij de gegevens 12 maanden na ontvangst van deze gegevens of 
tot op het ogenblik ons wordt verzocht deze gegevens te wissen.   

5) Met respect voor de wettelijke bewaartermijnen.  
In functie van de wettelijke verplichting  in functie van het type gegeven en 
de betreffende doeleinden.  

Wij behouden ons het recht voor om een kopie van de persoonsgegevens te bewaren 
na afloop van voormelde termijnen gedurende een periode die noodzakelijk is om 
aan de entiteiten van groep Colas de mogelijkheid te bieden hun rechten uit te 
oefenen (zowel als eiser als verdediger) voor de rechtbanken, autoriteiten, bevoegde 
administraties (zij het tot de voorgeschreven verjaringstermijn)  

 

12  Worden mijn 
persoonsgegevens gebruikt 
om geautomatiseerde 
beslissingen te nemen dan 
wel een bepaald profiel2 te 
analyseren?  

Neen 

 

13  Welke zijn mijn rechten 
betreffende mijn 
persoonsgegevens ?  
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In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving 
en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u 
mee dat u over de volgende rechten beschikt: 

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van 
de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden 
aangewend.  

• Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw 
onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige 
persoonsgegevens te vervolledigen. 

 • Recht op gegevensverwijdering of beperking: u heeft het recht om ons te 
verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in 
de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevensverwijdering of 
beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de 
overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.  

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de 
persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en 
leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan 
een andere verantwoordelijke voor de verwerking.  

• Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel 
rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van 
persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een 
wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd 
belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor 
zij werden verzameld.  

• Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de 
persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over 
het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel 
nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een wettelijke rechtsgrond 
beschikken.  

• Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van 
de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige 
geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.  

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot onze chief Privacy 
officer te bereiken per e-mail op privacy@colas.be 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan 
met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. 
Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn 
en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, 
staat het u vrij een klacht in te dienen bij: Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: 
contact@apd-gba.be  

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou 
lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.   

14  Wat zal er gebeuren als ik 
me verzet tegen het gebruik 
van mijn persoonsgegevens 

Als u de verwijdering van uw gegevens vraagt of u verzet zich tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens, kunnen wij niet meer met u communiceren.  
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of ik mijn toestemming tot 
het gebruik ervan intrek?  

Naargelang het geval, zullen we geen gevolg kunnen geven aan onze handelsrelatie 
of andere professionele relatie noch kunnen wij deze dan verderzetten.  

NB : deze rechten zijn niet absoluut. In bepaalde gevallen zullen wij niet gunstig 
kunnen antwoorden op uw verzoek ( op basis van onze wettelijke verplichtingen, 
het respecteren van ons engagement t.o.v van u , etc… wij zullen u de reden van 
weigering in voorkomend geval communiceren.    

15  Hoe kan ik mijn rechten 
uitoefenen en wie dien ik de 
contacteren?  

 

Ø Om uw rechten uit te oefenen, danken wij u contact op te nemen met de Chief 
Private Officier :  

Colas Belgium – A l’attention du CPO 

1 rue du Colonel Pierre Avia 

75015 Paris, France 

ou 

privacy@colas.be 

   

In geval van moeilijkheden kan u ook een klacht indienen bij de bevoegde 
overheden.  In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be  

 
 

  □  Ik heb de privacy policy gelezen en ik aanvaard de verwerking van mijn 
persoonsgegevens zoals hierin wordt uiteengezet. 

 

Version électronique uniquement 

Merci de vous assurer que votre solution électronique inclut une case à cocher 
dédiée RGPD avec lien vers la  politique et qu’il permet de documenter le 
consentement. 

 


