PRIVACY POLICY WEBSITE SMT BELGIUM AND SMT LUXEMBOURG
Datum van aanname 07/05/2020
1. Algemeen
1.1 De site https://www.smt.network/belux/ (de « Site ») staat ter beschikking van de
bezoeker en wordt beheerd door SMT Belgium, met maatschappelijke zetel te
Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde, België, KBO nummer 0434.815.960, en haar zuster
vennootschap SMT Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 11, Um Woeller, L4410 Soleuvre, Groothertogdom Luxemburg, L.B.R. nummer B 50.456 (hierna
samen « SMT »).
1.2 Huidige Privacy policy (de “Privacy Policy”) informeert de bezoeker van de Site over
de wijze waarop SMT persoonsgegevens verwerkt die werden verkregen of
gecommuniceerd via de Site door de bezoeker. SMT is verantwoordelijk voor de
verwerking van deze persoonsgegevens en waakt over de naleving van de
verplichtingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake
gegevensbescherming (GDPR) of van iedere andere rechtsregel van de Unie of van
het recht van de Lidstaten betreffende de bescherming van gegevens, met name
inzake de confidentialiteit en veiligheid van deze gegevens.
1.3 De Site kan links naar andere websites bevatten. De huidige Privacy Policy betreft
enkel de Site. Indien de bezoeker andere sites bezoekt, raadt SMT aan de privacy
policies van de andere sites te consulteren.
1.4 SMT houdt zich het recht voor de huidige Privacy Policy te wijzigen. De bezoeker is
gehouden de Privacy Policy regelmatig te raadplegen op het moment van het
bezoeken van de Site.
2. Verwerking van uw persoonsgegevens door SMT
2.1
SMT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u de Site bezoekt,
ofwel omdat u deze gegevens spontaan meedeelt (bv. middels een contactformulier; een
formulier om zich kandidaat te stellen), ofwel door het loutere feit dat u gebruik maakt
van de Site.
2.2 Rechtmatigheidsgronden voor de verwerking: De verwerking van uw
persoonsgegevens is gebaseerd, afhankelijk van de omstandigheden, op verschillende
rechtmatigheidsgronden:
1.
Wanneer de bezoeker de Site bezoekt: de gerechtvaardigde belangen
van SMT (artikel 6.1 f GDPR), met name voor de verbetering van de Site en de
aangeboden producten en diensten; en, in voorkomend geval, de toestemming
van de persoon (artikel 6.1 a GDPR)
2.
Wanneer de bezoeker via de Site spontaan een contactformulier invult
en/of een e-mail stuurt naar SMT via de Site: de gerechtvaardigde belangen van
SMT (artikel 6.1 f GDPR) en de toestemming van de persoon (artikel 6.1 a GDPR)
3.
Wanneer de bezoeker zijn kandidatuur stelt via de Site (pagina
“Spontaneous application”): de uitvoering van (pre)contractuele verplichtingen

(artikel 6.1 b GDPR), uw toestemming (artikel 6.1 a GDPR), de naleving door
SMT van haar wettelijke verplichtingen (artikel 6.1 c GDPR), het nastreven van
haar gerechtvaardigde verwachtingen (normale gang van de activiteiten van de
onderneming (artikel 6.1 f GDPR).
2.3
Categorieën van verwerkte gegevens: In functie van het gebruik dat u maakt van
de Site, is SMT met name in de mogelijkheid om de volgende van uw persoonsgegevens
te verwerken:
Gegevens inzake persoonlijke identificatie (bijv. namen en adres); gegevens inzake
elektronische identificatie (bijv. e-mail adres, telefoonnummer, GSM nummer, IP adres,
cookies), persoonlijke kenmerken (bijv. leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats,
talenkennis, geslacht, burgerlijke staat en nationaliteit); immigratiestatuut (bijv. bestaan
van een werkvergunning in België of Luxemburg); academisch curriculum; professionele
kwalificaties en opleidingen; professionele ervaring; publicaties; informatie inzake uw
huidig werk, uw rekrutering en het einde van uw huidig werk; gegevens inzake uw salaris;
evaluaties; afbeeldingen; beveiligingsgegevens (bijv. login en paswoord); gegevens
betreffende uw interesses en hobby’s; gegevens over uw onderneming; enzovoort.
2.4.
Doeleinden van de verwerking: Door het gebruik van de Site en/of het feit dat u
formulieren invult die zich op de Site bevinden, verzamelt en verwerkt SMT uw
persoonsgegevens:
-

Voor het beheer van haar Site en ten dienste van potentiële klanten;
Voor het beheer van de kandidaturen:
Om te kunnen informeren over nieuwe werkaanbiedingen.

2.5.
Bestemmelingen: In de mate waarin het strikt noodzakelijk is om deze doeleinden
te verwezenlijken, heeft SMT de mogelijkheid om beroep te doen op verwerkers (bijv. IT
infrastructuren, servers gevestigd in het buitenland) die persoonsgegevens mogen
verwerken op vraag van SMT en voor haar rekening.
Daarenboven heeft SMT de mogelijkheid uw gegevens over te dragen naar andere
filialen van de groep in de wereld en dit met als enige doel, afhankelijk van het geval, om
een efficiënte opvolging van de kandidatuur te verzekeren, of om efficiënt diensten aan
te kunnen bieden aan de potentiële klanten. In ieder geval zal SMT een kandidatuur
ontvangen via haar Site doorsturen naar de onderneming van haar groep wie het
werkaanbod aanbelangt, alsook de vraag van een potentiële klant overmaken aan de
onderneming van haar groep wie de vraag aanbelangt.
In geval van beroep op verwerkers en/of overdracht van uw gegevens naar
ondernemingen van de groep, verbindt SMT zich ertoe de maatregelen te treffen die
nodig zijn om de confidentialiteit en de integriteit van de gegevens te waarborgen en,
wanneer de verwerkers gevestigd zijn buiten de EER, een adequaat
beschermingsniveau van de gegevens te verzekeren (bijv. door het ondertekenen van
contractuele ad hoc clausules).
Indien dit voorzien is door de wet en/of dit gerechtvaardigd is in de concrete
omstandigheden, is het SMT eveneens mogelijk uw gegevens mee te delen aan de
autoriteiten die instaan voor het naleven van de wetten (bijv. voor de naleving van de
sociale wetgeving, van de wetgeving inzake gegevensbescherming, en – meer
algemeen – voor het naleven van iedere wet (bijv. aan de politie)).

2.6.
Recht om toestemming in te trekken: In de uitzonderlijke gevallen waarin
de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u de
mogelijkheid om deze toestemming gratis in te trekken op ieder moment, door een
e-mail te versturen naar volgend adres: avg.be@smt.network (België) of
avg.lu@smt.network (Luxemburg).
2.7.
Recht tot toegang, verbetering, schrapping, verzet en van overdraagbaarheid van
uw gegevens : In alle gevallen heeft u recht tot toegang tot uw gegevens, het recht deze
gegevens te (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, het recht deze
gegevens te schrappen of te beperken of om u te verzetten tegen de verwerking die u
aanbelangt in de hypotheses voorzien in de wet. Daarenboven heeft u het recht de
gegevens die u aanbelangen te verkrijgen in een gestructureerd formaat en het recht om
deze te laten overdragen aan een andere onderneming (recht van
gegevensoverdraagbaarheid). U kan de voornoemde rechten gratis uitoefenen middels
een e-mail naar volgend adres: avg.be@smt.network (België) of avg.lu@smt.network
(Luxemburg).
2.8
Bewaartijd van de gegevens: uw gegevens zullen worden bewaard door de
personen daartoe bevoegd bij SMT gedurende:
-

2.9.
-

6 maanden vanaf het ontvangen van de gegevens wanneer het gegevens betreft
die werden verzameld voor het beheer van de Site en/of voor de verbetering van
het gebruik van de Site en/of het stellen van een vraag via het contactformulier;
wanneer een kandidaat een formulier invult, spontaan kandideert en/of zijn
persoonlijk profiel aanmaakt, zullen zijn gegevens worden bewaard in een
databank beheerd door SMT, ten minste voor een termijn nodig om de
kandidatuur te onderzoeken en voor het rekruteringsproces, en hoogstens 2 jaar
vanaf de communicatie van de gegevens verwerkt voor rekrutering via de site
« careers ».
Verhaal: U kan een bezwaar indienen bij
Belgische controleautoriteit: de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apdgba.be);
Luxemburgse controleautoriteit: Commission Nationale pour la Protection des
Données (1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette https://cnpd.public.lu/fr/support/contact/).

3. Cookies
3.1.
SMT maakt gebruik van cookies op haar Site, dit zijn kleine informatiebestanden
die ze verstuurt naar de harde schijf van de bezoeker en dewelke tijdelijk of definitief
worden geregistreerd op de apparatuur van de bezoeker, door de server van een site
via de zoekfunctie. De informatie laat toe het gebruik van de Site te vereenvoudigen, aan
te vullen en te personaliseren.
3.2.
In zoverre de cookies persoonsgegevens bevatten, zal de bezoeker zijn rechten
onder de GDPR kunnen inroepen.

4. Contact
In geval van vragen of klachten, kan de bezoeker :
-

SMT Belgium contacteren, via brief (Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde, Belgium) of
via e-mail avg.be@smt.network ; of
SMT Luxemburg contacteren via brief (Um Woeller, L-4410 Soleuvre,
Groothertogdom Luxemburg) of via email avg.lu@smt.network.

PRIVACY POLICY SMT BELGIUM AND SMT LUXEMBOURG
English version – Date 07/05/2020 – Consultez la version française ci-dessus –
Raadpleeg Nederlandse versie hierboven
The present document constitutes the privacy policy (the “Privacy Policy”) of SMT
Belgium, with registered office at Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde, Belgium, company
number 0434.815.960, and of her sister company, SMT Luxmbourg, with registered
office at Um Woeller, L-4410 Soleuvre, Grand-Duchy of Luxemburg, with company
number B 50.456 (hereafter jointly « SMT »).
This Privacy Policy informs the visitor of the website https://www.smt.network/belux/ (the
“Website”), operated by SMT, about how SMT processes the personal data collected or
communicated by the visitor via the Website, and about how SMT processes the
personal data collected or communicated by a person who contacted SMT spontaneous
and directly (via e-mail or other).
1. Generalities
1.1. SMT is the controller of the personal data mentioned above and looks after the
respect of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of the
personal data and on the free movement of such data (the “GDPR”) or of any other rule
of Community law or Member State laws related to the protection of personal data, in
particular related to confidentiality and security of data.
1.2. The Website may contain links to other websites. This Privacy Policy is only
applicable for this Website. If the visitor visits other websites, SMT recommends him to
read the privacy policy of the other websites.
1.3. SMT reserves the right to adapt this Privacy Policy. The visitor shall regularly consult
the applicable Privacy Policy at the moment he visits the Website.
2. Process of your personal data by SMT
2.1. SMT collects and processes your personal data when you visit the Website or
because you disclose them (for example, via the contact form, contact form to apply for
a job, or via an e-mail), or just because you use the Website.

2.2. The purposes of data processing: the processing of your personal data is based on
different legal basis’s depending on the circumstances.
1. When the visitor visits the Website: the legitimate interests of SMT (article 6.1.f of
GDPR), in particular in order to improve our Website, the products and services offered,
and, sometimes the consent of the data subject (article 6.1.a of GDPR);
2. When the visitor enters himself his details in a contact form and/or writes an email to
SMT via the Website and/or contacts SMT directly via e-mail (or in another way): the
legitimate interests of SMT (article 6.1.f of GDPR) and the consent of the data subject
(article 6.1.a of GDPR);
3. When the visitor applies for a job through the Website (webpage “spontaneous
application”) (or directly via e-mail (or other)): in order to take steps prior to entering into
a contract (article 6.1.b of GDPR), the consent of the data subject (article 6.1.a of GDPR),
the compliance, by SMT, with a legal obligation (article 6.1.c of GDPR), the pursue by
SMT of her legitimate interests (the normal course of business) (article 6.1.f of GDPR).
2.3 Collected data: depending on your use of the Website, SMT could potentially process
following data:
Personal identification data (name, surname, address), electronic identification data
(email address, phone number, cookies); personal details (date of birth, place of birth,
gender, marital status, nationality and language knowledge), a valid work permit in
Belgium or Luxemburg; academic background; publications, information about the actual
job, information about the recruitment, information about the end of the actual job;
information about the career; information about the organization of work, remuneration
data; assessments; pictures; data about security (like login and password); data about
the hobbies and interests; data about your company; etc.
SMT does not request any special categories of personal data via the Website. Special
categories of personal data include e.g. information about race or ethnic group, political
preference, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data,
biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning
health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation. We dissuade
you from furnishing this type of particular personal data. Should you, however, supply
such information for whatever reason, we assume that you explicitly grant SMT
permission to process this information.
2.4. Scope of purpose : when you use the Website, or when you fill in a form online, SMT
collects and processes your personal data for the following purposes:
-

to manage its Website and to manage its (potential) clients;
to manage the applications;
to inform about new jobs.

2.5. The recipients: SMT may, if necessary to fulfil the purposes, use suppliers (for
example, IT infrastructures, foreign servers), who could process personal data on
instruction of SMT and on SMT’s behalf.
Furthermore, SMT could share your data with other companies of the SMT group all
around the world, depending on the circumstances, in order to ensure effective follow-

up of the received applications, or in order to provide services to a prospect. In any case,
it will communicate the applications it received to companies of the SMT group
concerned by the application, and it will communicate the demand received from a
prospect to the concerned company of the group.
When SMT uses suppliers, or transfers data to companies of its group, SMT commits
that appropriate measures are in place in order to protect the confidentiality of the data
and to guarantee their integrity and, when the suppliers are based outside the EEA, to
ensure an adequate level of data protection (for example, by the execution of ad hoc
stipulations).
In the case this is prescribed by law, or justified in the concrete circumstances, SMT is
likely to communicate your personal data to the authorities in charge with the compliance
with the rules (for example, the compliance with the rules on the protection of personal
data, and more generally, the compliance with the laws (for example communication to
the police)).
2.6. Right to withdraw your consent: When the processing is based on your
consent, you have the right to withdraw your consent at any time, for free, by
writing an email at the following address: avg.be@smt.network (Belgium) or
avg.lu@smt.network (Luxembourg).
2.7. Right to request access, rectification, erasure, right to oppose and right of data
portability: In any case, you have the right to access your data and to rectify them if they
are incorrect or incomplete, to obtain their erasure or limitation or, in cases specified by
law, to oppose against the processing of your data. Furthermore, you have the right to
receive the data that concerns you in a structured, commonly used and machinereadable format and have the right to transmit those data to another controller (right to
data portability). To exercise these rights, you can send, for free, an email to following
address: avg.be@smt.network (Belgium) or avg.lu@smt.network (Luxembourg).
2.8. Duration of the data retention: Your data will be retained by entitled persons for:
- 6 months as of the collection of the data, in the case of data collected to manage the
Website and/or to improve the service by using the Website and/or by submitting a
question via a contact form or directly;
- When a candidate fills in a registration form, sends a spontaneous application and/or
completes his personal profile, his personal data will be conserved in a data base,
managed by SMT, at least during the time it will be necessary to examine his candidature
and during the recruitment process, and maximum during 2 years as of the
communication of the candidature for the data processed for recruitment purposes.
2.9. Complaints: You can lodge a complaint with the :
-

Belgian control authority: Authority of data protection (Drukpersstraat 35, 1000
Brussels – contact@apd-gba.be); or
Luxembourger control authority: National Commission for Data Protection ((1,
avenue
du
Rock’n’Roll,
L-4361
Esch-sur-Alzette
https://cnpd.public.lu/fr/support/contact/).

3. Cookies

3.1. SMT uses cookies on its Website, i.e. small information files that are transferred to
the visitor’s computer hard drive and which is saved temporarily or definitively on the
visitor’s computer, by the server of a website, via the navigator. This information makes
it possible to simplify, complete or personalize the use of the Website.
3.2. Insofar the cookies contain personal data, the visitor has the right to invoke his rights
under the GDPR.
3. Contact
If you have any questions and/or complaints, please contact SMT at the following
address:
-

SMT Belgium: Woluwelaan 9, 1800 Vilvoorde, Belgium or by email at following
address: avg.be@smt.network ; or
SMT Luxemburg: Um Woeller, L-4410 Soleuvre, Grand-Duchy of Luxemburg or
by email at following address: avg.lu@smt.network.

