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Dit document bevat het privacybeleid (de "Privacy Policy") van SMT Netherlands BV, met 
maatschappelijke zetel te Dukaat, 1, 8305 BC, Emmeloord, Nederland en het 
ondernemingsnummer 63606860 (hierna "SMT").  

SMT kan uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u de website 
https://smt.network/netherlands/ (de "Site") bezoekt, die door SMT wordt beheerd. Deze 
Privacy Policy informeert u, als bezoeker van deze Site, over hoe SMT omgaat met 
persoonlijke gegevens die door u worden verzameld of meegedeeld via de Site of spontaan 
(bijvoorbeeld via e-mail). Deze Privacy Policy bevat tevens informatie over de doeleinden die 
SMT nastreeft bij de verwerking van gegevens met betrekking tot deze Site, het gebruik van 
cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt 
uitoefenen. SMT zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze Privacy 
Policy beschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om alle verzamelde 
persoonsgegevens te beschermen. 

1. Algemeen  

1.1. SMT is verantwoordelijk voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens 
en zorgt voor de naleving van de verplichtingen die zijn opgenomen in Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "GDPR") of enige andere bepaling van 
het recht van de Unie of van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot 
gegevensbescherming, in het bijzonder de vertrouwelijkheid en beveiliging van dergelijke 
gegevens.  

1.2. De Site kan links naar andere sites bevatten. Deze Privacy Policy is uitsluitend van 
toepassing op de Site. Indien de bezoeker andere sites raadpleegt, raadt SMT aan de Privacy 
Policy van die andere sites te raadplegen. 

1.3. SMT behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, waarbij 
de datum van de laatste bijwerking aan het begin van deze Privacy Policy wordt vermeld. U 
dient regelmatig de toepasselijke Privacy Policy te bekijken op het moment dat u de Site 
bezoekt.  

1.4. SMT heeft organisatorische en technologische beveiligingsmaatregelen getroffen om te 
voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt, vernietigd of onbedoeld gewijzigd 
worden. Alle werknemers van SMT moeten zich houden aan de veiligheidsregels die in de 
hele organisatie gelden. Persoonlijke informatie is alleen toegankelijk voor bevoegde 
werknemers van SMT, en die werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van die informatie. 

1.5. SMT begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, met name in 
een online-omgeving. In het bijzonder is onze Site niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op 
kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust informatie te 
verzamelen of te bewaren van iemand die jonger is dan 16 jaar, behalve in het kader van het 
verlenen van professionele diensten. 



 

 

2. Verwerking van uw persoonsgegevens door SMT  

2.1. SMT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u de Site bezoekt of gebruikt 
of omdat u deze gegevens verstrekt wanneer dat noodzakelijk is en/of op eigen initiatief, 
bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of een verzoek om informatie of een 
offerte, het solliciteren naar een baan, het inloggen op MySMT, het contact opnemen met SMT 
via e-mail, etc.  

2.2. Doeleinden van gegevensverwerking: SMT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens 
voor de volgende doeleinden:  

- Om haar Site te verbeteren en te beheren en deze toegankelijk te maken voor haar 
gebruikers; 

- Om haar (potentiële) klanten te beheren en haar werking te verbeteren, en meer 
bepaald:  

a. Om u te voorzien van informatie over producten en diensten die voor u 
interessant kunnen zijn (tenzij u niet hebt aangegeven dat u dergelijke 
informatie wenst te ontvangen); 

b. Om de klanten te voorzien van gevraagde informatie of offertes over diensten 
of producten aangeboden door SMT, hetzij per telefoon of e-mail, of om de 
klanten te voorzien van de bestelde diensten of producten; 

- Aangezien de Site ook als rekruteringsmiddel wordt gebruikt, kan u een CV naar SMT 
sturen, en dergelijke informatie zal door SMT uitsluitend voor de volgende doeleinden 
worden gebruikt:  

a. Werving en selectie binnen het SMT;  
b. Communicatie, bijvoorbeeld om een afspraak te plannen als SMT u wil 

uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of om u te informeren over nieuwe 
banen; en 

c. Beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan worden. 

Als algemene regel geldt dat SMT alleen die informatie van u verzamelt die nodig is om deze 
doelstellingen te bereiken. Gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, worden 
uitdrukkelijk vermeld op de desbetreffende webpagina. 

2.3. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking: de verwerking van uw persoonsgegevens 
heeft verschillende rechtsgrondslagen, afhankelijk van de omstandigheden:  

- Uw toestemming (artikel 6.1.a GDPR);  
- De noodzaak om een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent of om op uw 

verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst te sluiten (artikel 6.1.b 
GDPR); 

- De naleving door SMT van een wettelijke verplichting (artikel 6.1.c GDPR); of 
- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SMT (artikel 6.1.f GDPR). 

2.4. Categorieën van verwerkte gegevens: Afhankelijk van het gebruik dat u maakt van de 
Site, zal SMT mogelijk met name de volgende gegevens verwerken: 

Persoonlijke identificatiegegevens (zoals voornaam, achternaam en adres); elektronische 
identificatiegegevens (zoals e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer en cookies); 
persoonsgegevens (zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit en talenkennis); bestaan van een geldige werkvergunning in België; academisch 
curriculum ; publicaties, beroepskwalificaties en -opleiding, beroepservaring, informatie over 



 

de huidige baan, informatie over aanwerving, informatie over het einde van de "huidige" baan; 
loopbaangegevens; gegevens over de organisatie van het werk; salarisgegevens; evaluaties; 
afbeeldingen; beveiligingsgegevens (zoals login en wachtwoord); gegevens over 
vrijetijdsbesteding en interesses; gegevens over uw bedrijf; enz. 

SMT vraagt via de Site geen persoonsgegevens van een bijzondere categorie op. Bijzondere 
categorieën persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld informatie betreffende ras of etnische 
afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of 
lidmaatschap van een vakvereniging, alsook genetische gegevens, biometrische gegevens 
om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens over gezondheid of 
gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Wij 
raden u aan ons dit soort gegevens niet te verstrekken. Indien u ons echter, om welke reden 
dan ook, dit soort informatie verstrekt, gaan wij ervan uit dat u expliciet toestemming geeft voor 
de verwerking van deze informatie door SMT. 

2.5. Bestemmelingen: SMT behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zal deze 
alleen in de in dit artikel genoemde situaties (en tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt) aan 
derden verstrekken. In geen geval wordt de Site gebruikt om persoonlijke informatie te 
verzamelen of samen te stellen voor externe verspreiding, gebruik voor verkoopactiviteiten 
door derden en/of om communicaties te verspreiden namens derden. 

Voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden, kan SMT een 
beroep doen op onderaannemers (bv. IT-infrastructuur, servers in het buitenland, indien nodig 
voor het verzenden van marketinginformatie, enz.) die in opdracht en voor rekening van SMT 
persoonsgegevens verwerken.  

Daarnaast kan SMT uw gegevens overdragen aan andere dochterondernemingen van de 
groep over de hele wereld, afhankelijk van de omstandigheden, met als enig doel de aanvraag 
effectief op te volgen, of om diensten/producten/informatie te verstrekken aan een (potentiële) 
klant. In elk geval zal zij de via haar Site ontvangen sollicitatie/aanvraag enkel meedelen aan 
de groepsmaatschappij die betrokken is bij het werkaanbod of de aanvraag van een 
(potentiële) klant. 

Ingeval een beroep wordt gedaan op onderaannemers en/of gegevens worden doorgegeven 
aan ondernemingen van haar groep, verbindt SMT zich ertoe de nodige maatregelen te treffen 
om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, de integriteit ervan te waarborgen 
en, indien de onderaannemers buiten de EER zijn gevestigd, een adequaat niveau van 
gegevensbescherming te waarborgen (bijvoorbeeld door de ondertekening van ad hoc 
contractuele clausules).  

Indien vereist door de wet en/of gerechtvaardigd in de specifieke omstandigheden, kan SMT 
uw gegevens ook bekendmaken aan rechtshandhavingsinstanties (bijv. om te voldoen aan 
privacyregelgeving en, in bredere zin, aan rechtshandhavingsinstanties (bijv. 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: info.nl@smt.network.  

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 
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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: info.nl@smt.network.  

SMT aanvaardt haar verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens waarover zij beschikt 
zorgvuldig te bewaren nadat u deze hebt verstrekt en u de juistheid ervan hebt geverifieerd. 
SMT aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud zodra 
persoonsgegevens zijn verstrekt. SMT zal deze gegevens bijwerken met alle nieuwe 
informatie die wij van u, de geautoriseerde bezoeker, ontvangen, zodra SMT ervan op de 
hoogte is gesteld dat bepaalde op de Site verzamelde persoonlijke gegevens niet langer 
accuraat zijn. 

2.8. Bewaartijd van de gegevens: SMT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven doeleinden in verband 
met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te 
voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of (indien langer) tot het verstrijken van de door de 
toepasselijke beroepsregels en gebruiken voorgeschreven bewaartermijn.  

2.9. Verhaal: Ongeacht om welke verwerking het gaat, kunt u een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374 - 2509 AJ DEN HAAG – Tel: 088 - 1805 250).  

3. Cookies 

3.1. SMT maakt op haar Site gebruik van cookies, d.w.z. kleine informatiebestanden die zij 
naar de harde schijf van de bezoeker stuurt en waarop door de server van een website via de 
browser, tijdelijk of permanent, informatie wordt opgeslagen die het mogelijk maakt het gebruik 
van de Site te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren. De meeste websites die 
u bezoekt, gebruiken dergelijke cookies. Aarzel niet om ons cookiebeleid te lezen voor meer 
informatie over dit onderwerp. 

3.2. Voor zover de cookies persoonsgegevens bevatten, kan de bezoeker zich beroepen op 
zijn of haar rechten uit hoofde van de GDPR. 

4. Contact 

In geval van vragen of klachten, kan de bezoeker SMT contacteren, via brief (Dukaat, 1, 8305 
BC, Emmeloord, Nederland) of via e-mail info.nl@smt.network. 
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The present document constitutes the privacy policy (the “Privacy Policy”) of SMT 
Netherlands, with registered office at Dukaat, 1, 8305 BC, Emmeloord, the Netherlands and 
company number 63606860 (hereafter “SMT”).  

 

SMT may collect your personal information during your visit to the website 
https://smt.network/netherlands/ (the “Website”), operated by SMT. This Privacy Policy 
informs you as visitor of this Website about how SMT processes the personal data collected 
or communicated by you via the Website or spontaneously (e.g. via e-mail). This Privacy Policy 
also features information about the purposes SMT is trying to serve when processing details 
relating to this website, about the use of cookies and about how you can exercise any rights 
concerning your personal data. SMT will only use this personal data for the purposes described 
in this Privacy Policy and will do everything to protect all collected personal data.  

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 these data.  

1.2. The Website may contain links to other websites. This Privacy Policy is only applicable for 
this Website. If you visit other websites, SMT recommends you to read the privacy policy of 
the other websites.  

1.3. SMT reserves the right to adapt this Privacy Policy at any time, the date of the most recent 
update being indicated at the beginning of this Privacy Policy. You shall regularly consult the 
applicable Privacy Policy at the moment you visit the Website.  

1.4. SMT has implemented organizational and technological security measures to prevent 
personal data from being lost, misused, destroyed or inadvertently changed. All employees of 
SMT must comply with the security regulations that apply to the entire organization. Personal 
information is only accessible to authorized SMT employees, and these employees are 
required to guarantee the confidentiality of this information. 

1.5. SMT understands the importance of protecting children's privacy, especially in an online 
environment. In particular, our Website is not intentionally designed for or directed at children 
under the age of 16. It is our policy never to knowingly collect or maintain information about 
anyone under the age of 16, except as part of an engagement to provide professional services. 

2. Process of your personal data by SMT  

2.1. SMT collects and processes your personal data when you visit or use the Website or 
because you provide such data when required and/or on your own initiative, for example by 
filling in a contact form or a request for information or for a quote, by applying for a job, by 
logging-in at MySMT, by contacting SMT via e-mail,  etc. 



 

2.2. Purposes of the data processing: SMT collects and processes your personal data for the 
following purposes:  

- To improve and manage its Website and to make the Website available to its users; 
- To manage its (potential) clients and to improve its operations, and more precisely:  

a. To offer you information about products and services which may be of interest 
to you (unless you have not indicated that you wish to receive such information); 

b. To provide clients with requested information or fee estimates on services or 
products offered by SMT, either by telephone or e-mail, or to supply clients with 
services or products ordered; 

- Because the Website is also used as a recruitment tool and you may send a curriculum 
vitae to SMT, such information will be exclusively used by SMT for the following 
purposes:  

a. Recruitment and selection purposes within SMT;  
b. Communication purposes, for example to schedule an appointment should SMT 

wish to invite you to an interview or to inform you about new jobs; and 
c. Assessment of your suitability for a position that is or may become vacant. 

As a rule, SMT collects no more information from you than necessary for the completion of 
these purposes. Any cases where you are asked for compulsory information are explicitly 
indicated on the relevant web page. 

2.3. Lawfulness of the data processing: the processing of your personal data is based on 
different legal basis’s depending on the circumstances:  

- Your consent (article 6.1.a GDPR);  
- The necessity for the performance of a contract to which you are a party or in order to 

take steps at your request prior to entering into a contract (article 6.1.b GDPR); 
- The compliance, by SMT, with a legal obligation (article 6.1.c GDPR); or 
- The pursue of the legitimate interests of SMT (article 6.1.f GDPR).  

2.4. Collected data: depending on the use of the Website, SMT potentially processes 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; 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 providing 
us 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.  

2.5. The recipients: SMT will treat your personal information confidential and will only disclose 
it to third parties in the situations mentioned in this article (and except if you explicitly request 
to do so). The Website is in any case not used to gather or to compile personal information in 



 

order to disseminate it externally, to use it for sales activities of third parties and/or to deliver 
mailings on behalf of third parties. 

If necessary to fulfil the purposes, SMT may use third party suppliers (for example for IT 
infrastructures, foreign servers, when necessary to send marketing information, …), 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 to provide services / products / information to a (potential) customer. 
In any case, it will only communicate the applications and requests it received to companies 
of the SMT group that are concerned by the application or request.  

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 may 
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 exceptionally 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: info.nl@smt.network.  

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 it if it is 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 machine-readable 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: info.nl@smt.network.  

SMT accepts its responsibility of carefully storing any personal data held by it after it has been 
supplied by you and checked for accuracy. SMT does not, however, accept any responsibility 
for the accuracy of content once personal data has been supplied. SMT shall update this data 
based on new information that we have received from you, the authorized visitor, once SMT 
has been made aware that certain personal information collected on the Website is no longer 
accurate. 

2.8. Duration of the data retention: SMT will not retain your personal data any longer than is 
necessary for the realization of the purposes set out above with regard to the processing of 
your personal data unless this data is required for compliance with a statutory retention 
obligation or (if longer) until expiry of the retention period required by applicable conduct and 
professional practice.  
 

2.9. Complaints: You can lodge a complaint with the Authority of data protection (Postal 
address: Autoriteit Persoonsgegevens - Postbus 93374 - 2509 AJ DEN HAAG – Tel: 088 - 
1805 250).  
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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 are 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. Most websites you visit use such 
cookies. Please do not hesitate to read our cookies policy for more info about this topic.  

3.2. Insofar the cookies contain personal data, the visitor has the right to invoke his rights under 
the GDPR.  

4. Contact 

If you have any questions and/or complaints, please contact SMT at the following address: 
Dukaat, 1, 8305 BC, Emmeloord, Netherlands or by email at info.nl@smt.network. 
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