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Privacy beleid 
Wie zijn wij ? 
Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw is eigenaar van deze website en het EBC-tool. 
Het adres van onze website is: http://www.industrieonderwijs.be. Het adres van het EBC-tool is 
https://ebctool.be. 
Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw, kortweg KIO, wil onderwijs en industrie verbinden om 
beter te kunnen antwoorden op de noden van de arbeidsmarkt. Daarvoor werken de scholen van de 
verschillende netten samen en delen ervaring en knowhow onder elkaar en met het zelfde doel voor 
ogen stimuleren we eveneens samenwerking tussen ondernemingen en scholen. 
KIO heeft ook een webbased EBC-tool ontwikkeld die we ter beschikking stellen van organisaties om 
de evolutie van competenties van hun doelgroepen te registreren. 
 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen? 
Wij verzamelen enkel die persoonlijke data die nodig zijn voor onze activiteiten (opleidingen, 
bijeenkomsten, werkgroepen,…. die de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bevorderen) en voor het 
verbeteren van onze diensten die wij organiseren in opdracht en samenspraak met de aangesloten 
scholen of organisaties. 
Wij willen met deze data ook vrijblijvend informeren over onze activiteiten. 
Meestal vragen wij jouw identificatiegegevens zoals naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, 
organisatie waarbij jij werkt of opleiding volgt. Deze gegevens geef jezelf door of worden gegeven door 
jouw school of werkgever. Deze gegevens gebruiken wij om je te informeren over de activiteiten 
waarbij je bent betrokken of waarvoor jij interesse hebt betoond. 
De gegevens die worden verzameld met het EBC-tool, zijn eigendom van de licentiehouder. KIO zal 
deze enkel gebruiken met toestemming van de licentiehouder om hem van dienst te kunnen zijn (bv. bij 
het oplossen van toepassingsproblemen). Meer hierover is terug te vinden in de licentieovereenkomst 
van het EBC-tool. 
Voor het gebruik van de EBC-tool vragen wij een e-mailadres en telefoon(GSM)nummer van de 
administrator van de licentiehouder. Deze gegevens gebruiken wij om op vraag van de administrator 
problemen met de toepassing op te lossen en het EBC-tool voor de licentiehouder te optimaliseren.  
Voor wat betreft de gegevens die in het EBC-tool worden ingebracht door de gebruiker gaat KIO er van 
uit dat dit geregeld is in het privacy beleid van de school/licentiehouder en dat deze 
school/licentiehouder in kwestie voorafgaand aan het gebruik van het EBC-tool de nodige maatregelen 
moet treffen om in orde te zijn met deze gegevensverzameling. Bij het eerste gebruik zal de 
school/licentiehouder hier duidelijk op gewezen worden.  
 

Media 
Indien we afbeeldingen naar de website uploaden, doen we ons best om te voorkomen dat daarin GPS 

locatiegegevens (EXIF data) vermeld staan.  

Met wie we jouw data delen 
We delen enkel de gevraagde gegevens met jouw voorafgaandelijke toestemming met de organisaties 

waarmee we activiteiten organiseren. 

De gegevens die zijn ingebracht in het EBC-tool van de licentiehouder, zullen enkel met toestemming 

van de licentiehouder of zijn gevolmachtigde worden gebruikt of gedeeld met het bedrijf dat instaat 

voor de programmering om het tool te optimaliseren of om toepassingsproblemen op te lossen. 

Verdere informatie hierover is te raadplegen in de licentieovereenkomst van het EBC-tool. 

http://www.industrieonderwijs.be/
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Hoelang we jouw data bewaren 
De gevraagde gegevens bewaren wij zolang je of jouw organisatie betrokken wordt bij onze activiteiten 

en 1 jaar nadat je niet meer verbonden bent aan KIO vzw, aangesloten organisatie of bedrijf waarmee 

KIO vzw samenwerkt. 

De gegevens met betrekking tot het gebruik van het EBC-tool worden bewaard zolang de licentie duurt 

en bij wijziging van administrator van de licentiehouder worden de gegevens van de vorige 

administrator onmiddellijk verwijderd. 

Welke rechten heb je van je eigen gegevens 
Je kan steeds via een eenvoudige mail naar kenniscentrum@industrieonderwijs.be verzoeken om een 

bestand te bezorgen van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je 

ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben 

verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, 

wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

Waar we jouw data naar toe sturen 
Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde 

spamdetectieservice. 

Bijkomende informatie 

Hoe we jouw gegevens beschermen 
Omdat organisaties die het EBC-tool gebruiken, gevoelige informatie inbrengen, hebben we geopteerd 

voor een SSI-certificaat voor de website waarop het EBC-tool ter beschikking gesteld wordt. Hierdoor is 

het een voor de gebruiker beveiligde website. 

Op de uiterste kwalitatieve omgeving draait de applicatie performant, stabiel en met een hoge up-time . 

Er is eveneens geopteerd voor een beveiliging op het hoogste niveau. Weet echter dat 100% niet 

bestaat in de informatica. De licentiehouder is eveneens verantwoordelijk voor de geregistreerde 

gegevens. 

Meer informatie over de organisatie waarmee IP-services die instaat voor de programmatie van het 

EBC-tool, werkt vind je op www.tigron.be. 

IP-services garandeert ons dat er vanuit zijn leverancier het engagement is om alles zo professioneel 

als mogelijk te doen. Daaronder horen dagelijkse back-ups op verschillende levels.  

Op de website van KIO, www.industrieonderwijs.be, bewaren wij geen persoonlijke gegevens.  

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk 
In geval van een gegevensinbreuk zullen wij je zo snel mogelijk hiervan in kennis brengen. 

Ondertussen zullen wij deze gegevensinbreuk aan de bevoegde instanties voor onderzoek door geven 

en al het mogelijke doen om het euvel te herstellen. 

http://www.tigron.be/
http://www.industrieonderwijs.be/
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Wij zullen eveneens uit deze ervaring de nodige lessen leren en een aangepast plan van aanpak 

uitwerken en uitvoeren. 

Derden waar we gegevens van ontvangen 
Wij ontvangen enkel gegevens van organisaties waarmee jij een relatie hebt en die betrekking hebben 

op activiteiten die wij organiseren in opdracht of in samenwerking met die organisaties. 

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met 

gebruikersgegevens 
Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Bij wie kan ik terecht met vragen of klachten over privacy? 
Stel je vraag in verband met privacy via kenniscentrum@industrieonderwijs.be. We doen ons best om 

je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Als je niet geholpen wordt, wijzen we je erop dat je een klacht kan indienen bij de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website. 

 

 

mailto:kenniscentrum@industrieonderwijs.be
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