
PRIVACY POLICY
Versie 20 juni 2022 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van NXTPeople. 

Wij nodigen u uit om deze Privacy Policy samen met onze Cookieverklaring en onze Contractuele Voorwaarden te lezen, zodat u het beleid binnen NXTPeople op dit  
gebied kent en begrijpt. 

1. OVER DEZE PRIVACY POLICY

Als gevolg van uw commerciële relatie of contact met NXTPeople of als gevolg van een bezoek aan of actie op onze website, kunnen wij persoonsgegevens over u of uw 
werknemers of vertegenwoordigers verwerken. 

Deze Privacy Policy beschrijft (i) hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, behandelen en opslaan; (ii) de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw 
persoonsgegevens; en (iii) de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen en om uw persoonsgegevens te beveiligen.

NXTPeople respecteert uw privacy en streeft er altijd naar om te handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals (niet-limitatief): de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”); de Belgische Privacywet van 30 juli 2018; (iv) de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, met 
inbegrip van toekomstige wijzigingen en herzieningen daarvan; en/of (v) (toekomstige) nationale wetgeving met betrekking tot de implementatie van de AVG (samen: 
“Privacywetgeving”).

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING? 

NXTPeople NV, met maatschappelijke zetel te Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 0439.600.535. 

NXTPeople is de ontwikkelaar en aanbieder van het NXTPeople platform en van de bijbehorende online diensten van NXTPeople en is de eigenaar van de Website.

In het licht van de Privacywetgeving, zal NXTPeople optreden als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in deze 
Privacy Policy. 

3. NXTPEOPLE’S VERWERKINGSACTIVITEITEN

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en anderszins verwerken en het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken, kan verschillen afhankelijk van uw relatie 
met NXTPeople. In het bijzonder onderscheiden wij vijf scenario’s:

- U bent aan het browsen op onze Website;
- U (wenst) updates en nieuwsbrieven met betrekking tot NXTPeople diensten en producten (incl. het NXTPeople Platform) te ontvangen;
- U bent een prospect en/of zoekt een commerciële relatie met NXTPeople;
- Uw onderneming is een actieve klant van NXTPeople en/of u bent een geautoriseerde gebruiker van het NXTPeople Platform; of,
- U bent of uw onderneming is een partner of een leverancier van NXTPeople.

In het licht van de Privacywetgeving, zal NXTPeople optreden als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in deze 
Privacy Policy. 

3.1 U bent aan het browsen op onze Website

 NXTPeople contacteren via het contactformulier op de Website

- Doel: eventuele vragen beantwoorden en/of een gesprek aanknopen 
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, mailadres, naam onderneming, aard van het verzoek, mailadres, telefoonnummer, vrijwillig verstrekte informatie 
- Rechtsgrond: toestemming
- Bewaartermijn: tot één jaar na uw contact met NXTPeople

 Cookies

Wanneer u op onze Website surft, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verzamelen via cookies die op uw apparaat(en) zijn opgeslagen om de werking van de Website 
te optimaliseren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie.

3.2 U ontvangt updates en nieuwsbrieven met betrekking tot NXTPeople diensten en producten

 De NXTPeople nieuwsbrief | update

- Doel: het verstrekken van meer informatie over (nieuwe functies) van het NXTPeople Platform, onze Diensten of gerelateerde diensten  
- Persoonsgegevens: voornaam en naam  
- Rechtsgrond: toestemming of gerechtvaardigd belang 
- Bewaartermijn: totdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel

 3.3 U bent een prospect en/of zoekt een commerciële relatie met NXTPeople

 Verzoek tot een persoonlijke demo

- Doel: uw persoonlijke demo van het NXTPeople platform plannen 
- Persoonsgegevens: voorna–am, naam, naam onderneming, type industrie/sector, mailadres, telefoonnummer, land, voorkeurstaal 
- Rechtsgrond: toestemming
- Bewaartermijn: tot u gevraagd hebt niet langer door NXTPeople gecontacteerd te worden of tot één jaar na uw laatste contact met NXTPeople 

 Algemene communicatie met NXTPeople & prospecteren door NXTPeople

- Doel: Kwaliteitsgesprekken voeren (via mail, telefoon of zakelijke social media kanalen) waarin NXTPeople meer informatie geeft over haar diensten en het 
NXTPeople Platform

- Persoonsgegevens: voornaam, naam, naam onderneming, type industrie/sector, mailadres, telefoonnummer, land, voorkeurstaal, vrijwillig verstrekte informatie 
- Rechtsgrond: toestemming
- Bewaartermijn: tot u gevraagd hebt niet langer door NXTPeople gecontacteerd te worden of tot één jaar na uw laatste contact met NXTPeople volgende 

werkdag. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege 
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 Registreren voor | deelnemen aan een NXTPeople (netwerk) evenement

- Doel: Een overzicht krijgen van de deelnemers aan het evenement, alsook een follow-up communicatie na het evenement
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, naam onderneming, mailadres 
- Rechtsgrond: toestemming
- Bewaartermijn: tot u gevraagd hebt niet langer door NXTPeople gecontacteerd te worden of tot één jaar na uw laatste contact met NXTPeople

Wij nodigen u uit om deze Privacy Policy samen met onze Cookieverklaring en onze Contractuele Voorwaarden te lezen, zodat u het beleid binnen NXTPeople op dit  
gebied kent en begrijpt. 

3.4 Uw onderneming is een actieve NXTPeople klant

Graag wijzen we erop dat uw onderneming de verwerkingsverantwoordelijke is voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt middels het NXTPeople platform/
de dienst tijdens het gebruik ervan. NXTPeople faciliteert slechts de diensten en het platform. Voor meer info, raadpleeg onze Contractvoorwaarden en onze 
Verwerkersovereenkomst.

Wees er u steeds van bewust dat u uw logingegevens en paswoord van uw account op het NXTPeople platform zorgvuldig bewaart en nooit zomaar doorgeeft aan 
anderen.

 Algemene communicatie en (technische) ondersteuning

- Doel: communicatie met en ondersteuning van klanten mogelijk maken 
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, functie, telefoonnummer, mailadres, voorkeurstaal, vrijwillig verstrekte informatie 
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst 
- Bewaartermijn: tot één jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en NXTPeople

 Facturatie 

- Doel: voorbereiden van de facturatie voor de diensten 
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, functie, naam onderneming, mailadres, BTW-nummer
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst 
- Bewaartermijn: tot één jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en NXTPeople

 Offertes 

- Doel: opmaken van offertes  
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, naam onderneming, mailadres, BTW-nummer
- Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang 
- Bewaartermijn: tot één jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en NXTPeople

 Instellen van uw NXTPeople account

- Doel: instellen van uw account op het NXTPeople platform     
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, naam onderneming, mailadres, BTW-nummer, login 
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
- Bewaartermijn: tot één jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en NXTPeople

3.5.  U bent | uw onderneming is een partner of leverancier van NXTPeople

 Algemene communicatie en leveren van diensten

- Doel: communiceren in het kader van onze commerciële relatie
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, naam onderneming, functie, mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal, vrijwillig verstrekte informatie  
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
- Bewaartermijn: Voor de duur van uw commerciële relatie met NXTPeople en in ieder geval overeenkomstig de eventueel met NXTPeople gesloten (verwerkings)

overeenkomsten

 Facturatie

- Doel: facturatie van de geleverde diensten  
- Persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, functie, naam onderneming, mailadres, BTW-nummer
- Rechtsgrond: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst 
- Bewaartermijn: voor de duur van uw commerciële relatie met NXTPeople en in ieder geval overeenkomstig de eventueel met NXTPeople gesloten (verwerkings)

overeenkomsten 

4. RECHTSGROND

Meer informatie over de toepasselijke grondslag voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in artikel 3 hierboven.

In het geval dat de rechtsgrond voor de verwerking een gerechtvaardigd belang is, zal NXTPeople altijd (i) beoordelen of dit in verhouding staat tot het doel waarvoor 
uw persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt; en, (ii) rekening houden met uw redelijke verwachtingen en zorgen voor een evenwicht met uw fundamentele rechten 
en vrijheden. Indien wij dit niet kunnen garanderen, zullen wij stoppen met het opslaan en/of gebruiken van uw persoonsgegevens of zullen wij een nieuwe rechtsgrond 
vaststellen.

5. BEWAARTERMIJN

Meer informatie over de bewaartermijn voor elk van de genoemde verwerkingsactiviteiten vindt u in artikel 3 hierboven.

6. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

NXTPeople verbonden ondernemingen. NXTPeople kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan haar verbonden ondernemingen in het kader van ondersteuning of 
ondersteunende diensten. 

Andere derde partijen. NXTPeople zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de in deze Privacy Policy beschreven 
doeleinden te realiseren. In dit verband kunnen (sommige van) uw persoonsgegevens worden verstrekt aan:
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- Betalingsproviders (bv. om de betaling te verwerken of het witwassen van geld of fraude op te sporen/te voorkomen);
- Software en cloud providers (om hosting van (de gegevens in) het NXTPeople Platform te faciliteren); en,
- Freelancers of andere dienstverleners (b.v. om te helpen bij de ontwikkeling van het NXTPeople Platform). 

NXTPeople zorgt ervoor dat de nodige contracten of soortgelijke juridisch bindende handelingen zijn opgesteld om te waarborgen dat deze derden uw 
persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Privacywetgeving.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven:

- aan bevoegde autoriteiten: bijvoorbeeld omdat (i) wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken op grond van de wet of in het kader van (toekomstige) 
gerechtelijke procedures, of (ii) dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen; of

- in het kader van fusies en overnames: dat wil zeggen, indien NXTPeople of het merendeel van haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, in welk 
geval uw persoonsgegevens - die NXTPeople heeft verzameld - één van de overgedragen activa kunnen zijn.

7. GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het geval dat een van de bovengenoemde derde partijen of andere ontvangers zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zal NXTPeople 
ervoor zorgen dat een of meer van de opgesomde door de EU goedgekeurde waarborgen van kracht zijn:

- Europese Commissie adequaatheidsbesluit;
- Overeenkomst inzake gegevensoverdracht (cfr. de modelcontractbepalingen zoals bepaald in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Europese Commissie 

van 4 juni 2021, met inbegrip van de uitvoering van een effectbeoordeling van de overdracht);
- Bindende bedrijfsvoorschriften;
- certificeringsmechanismen.

8. UW PRIVACY RECHTEN

De Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten over uw persoonlijke gegevens ten opzichte van NXTPeople. U kunt deze rechten uitoefenen via de website van 
NXTPeople. 

8.1 U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 
NXTPeople zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén 
bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid…).

8.2 U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen. 

8.3 U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen 
om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering van uw persoonsgegevens zal enkel mogelijk zijn voor zover deze verwijdering de uitvoering van enige (vorm 
van) overeenkomst niet in de weg staat.

8.4 U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om 
de verwerking ervan te beperken. 

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar 
mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke 
personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

8.5 U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij 

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening 
voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

8.6 U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt 

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met 
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens 
niet meer op deze manier worden verwerkt. 

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld. 

8.7 U kunt uw toestemming intrekken 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie artikel 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw 
persoonsgegevens moeten verwijderen.

9. BEVEILIGING

NXTPeople verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw 
persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Niettegenstaande NXTPeople’s Beveiligingsverklaring, de controles die zij uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, kan een onfeilbaar niveau van beveiliging niet 
worden gegarandeerd. Aangezien geen enkele methode van overdracht of verzending via het internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, zijn 
wij niet in staat absolute beveiliging te garanderen. 

Tenslotte zal de beveiliging van uw account ook gedeeltelijk afhangen van de vertrouwelijkheid en complexiteit van uw wachtwoord. NXTPeople zal u nooit om uw 
wachtwoord vragen, wat betekent dat u dit nooit persoonlijk hoeft mee te delen. NXTPeople raadt u dan ook ten sterkste aan om, indien u constateert dat iemand zich 
toegang heeft verschaft tot uw account, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en contact met ons op te nemen.
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10. UPDATES

Wij hebben het recht om deze Privacy Policy bij te werken door een nieuwe versie op de Website te plaatsen, waarbij wij de revisiedatum steeds zullen vermelden. Het is 
dan ook sterk aanbevolen om regelmatig de Website en de pagina met de Privacy Policy te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele 
wijzigingen.

11. KENNISGEVINGEN, VRAGEN EN KLACHTEN 

Kennisgevingen in het kader van deze Privacy Policy (zoals het uitoefenen van uw rechten als betrokkene) en/of vragen of opmerkingen over de bepalingen van deze 
Privacy Policy kunnen doorgegeven worden via het contactformulier op de Website.

12. KLACHTEN?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins behandelen of beveiligen? Het spijt ons dat te horen en wij zijn 
bereid alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen. Neemt u alstublieft contact met ons op zoals hierboven aangegeven.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of de 
gegevensbeschermingsautoriteit van (i) uw woonplaats of (ii) uw werkplaats) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met 
de Privacywetgeving. U kunt een e-mail sturen naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verstrekt (http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact).
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