
PRIVACYVERKLARING   

ALGEMENE BEPALINGEN 

Inleiding - Tractebel Engineering NV, met hoofdkantoor gevestigd in de Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel (België) en 

geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0412.639.681  (hierna “Tractebel”), hecht veel 

belang aan de bescherming van de Persoonlijke gegevens die haar worden toevertrouwd en aan de rechten van de personen 

wier Persoonlijke gegevens worden Verwerkt voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden. 

De Persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) worden met uiterste zorg verwerkt en beschermd, in strikte over-

eenstemming met de vereisten die opgelegd worden door de wetgeving inzake de bescherming van Persoonlijke gegevens, 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  In het geval dat in landen waar Tractebel actief is lokale wetgeving 

betreffende gegevensbescherming of privacy van kracht is die meer gedetailleerde of strengere vereisten oplegt inzake Per-

soonlijke gegevens, zal Tractebel desgevallend deze wetgeving naleven. 
 

(*) 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 en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC

Reikwijdte - Om haar activiteiten op het gebied van consultancy en engineering in (hydro)energie, kernenergie, gas, in-

dustrie en infrastructuur met succes voort te zetten, heeft Tractebel behoefte aan het Verwerken van Persoonlijke ge-

gevens over individuen. Dit kunnen medewerkers, klanten, leveranciers, onderaannemers, consultants, sollicitanten 

en andere mensen zijn, waarmee de organisatie een relatie heeft of waarmee de organisatie contact moet opnemen**.  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle Persoonlijke gegevens die aan Tractebel worden verstrekt via de website, 

per e-mail of op enige andere wijze.

Het beschrijft welke Persoonlijke gegevens Tractebel verzamelt, waarom, hoe lang ze worden bewaard en de rechten die u 

kunt uitoefenen over uw Persoonlijke gegevens, evenals de principes die Tractebel in haar hoedanigheid van Verwerkings-

verantwoordelijke toepast op alle Persoonlijke gegevens die worden verzameld en Verwerkt in elk gewenst formaat, hetzij 

elektronisch of op papier. 

Via onze producten en diensten kunt u ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, 

forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen of apps.  Tractebel heeft geen controle over de informatie die u daar plaatst en 

hoe deze wordt verwerkt, en is er niet verantwoordelijk voor. Wij raden u aan het privacybeleid van deze derden zorgvuldig 

te lezen.

(**) U kunt de Externe Privacyverklaring raadplegen op de website van Tractebel

Definities - Voor de toepassing van deze Privacyverklaring gelden de volgende definities:

• Persoonlijke gegevens  verwijst naar alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onre-
chtstreeks geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door verwijzing tot een identificatiemiddel zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor 
de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. 

• Verwerking wordt gedefinieerd als elke handeling of opeenvolging van handelingen die worden uitgevoerd met betrek-
king tot de Persoonlijke gegevens of op een reeks van Persoonlijke gegevens, al dan niet via geautomatiseerde middelen, 
zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opzoeking, raadpleging, gebruik, 
bekendmaking door overdracht of verspreiding of het op een andere manier beschikbaar maken, overeenstemming of 
combinatie, beperking, schrapping of vernietiging. 

• De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij gezamenlijk of samen met 
andere personen) het doeleinde of de doeleinden bepaalt “waarvoor” en de manier “waarop” Persoonlijke gegevens 
worden of zullen worden Verwerkt.

VERWERKINGSPRINCIPES 

De Persoonlijke gegevens die Tractebel over u verzamelt - Indien mogelijk zullen wij de Persoonlijke gegevens rechtstreeks 

bij de betrokken persoon inzamelen. Het kan echter noodzakelijk zijn om Persoonlijke gegevens in te zamelen bij derde par-

tijen in de context van toekomstige relaties (bv. klanten of kandidaten).

I. Informatie die u ons verstrekt

• het door u ingevulde contactformulier (op de website van Tractebel): naam, e-mail, bedrijf, functie, telefoonnummer en 

bericht;

• sollicitaties (rechtstreeks per mail, brief of via de website van Tractebel of via een rekruteringsbureau): sollicitatiefor-

mulieren, CV’s, interviewnotities en informatie over de rekrutering;

•  inhoud van uw correspondentie met ons (per e-mail, telefoon of brief);

•  informatie met betrekking tot uw gebruik van onze producten en diensten;

•  contactdetails van vroegere, huidige en toekomstige klanten;

• contactdetails van vroegere, huidige en toekomstige klanten, leveranciers, partners of consultants.

II. Informatie die wij automatisch inzamelen wanneer u onze website bezoekt

• technische informatie, waaronder IP adres, login informatie, browsertype en browserversie;

• cookies en andere technologieën (zie ons Beleid inzake Cookies voor meer informatie) 

Tot slot kan de op onze website vergaarde informatie worden opgeslagen en verwerkt in anonieme statistieken of logbe-

standen voor intern gebruik, zoals trafiek- en profielanalyse.

Rechtmatige grondslag en doeleinden van de Verwerking  - Het AVG noemt een beperkt aantal rechtmatige grondslagen 

waarop een Verwerkingsverantwoordelijke zich kan baseren om  Persoonlijke gegevens te Verwerken:

• de toestemming van de betrokkene, 

• de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de Verwerkingsverantwoordelijke;

• een wettelijke verplichting, 

• het vitale belang van een natuurlijk persoon, 

• de uitvoering van een taak van algemeen belang,

• de legitieme belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij worden nagestreefd, tenzij deze 

overschreven worden door  de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

De rechtmatige basis waarop Tractebel vertrouwt om uw Persoonlijke gegevens te verzamelen en te Verwerken zal variëren 

afhankelijk van de Persoonlijke gegevens zelf en het specifieke doel waarvoor Tractebel deze verzamelt.

In het algemeen - In het algemeen dienen wij alle categorieën van Persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan 

toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

We kunnen ook Persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen om:

• u te identificeren en u toegang te geven tot onze gebouwen/parkeerplaatsen als u onze kantoren bezoekt;

•  vergaderingen en videoconferenties te organiseren als u aan dergelijke vergaderingen deelneemt; 

• de IT-infrastructuur veilig te houden door het internetverkeer te filteren (als u verbinding maakt met ons netwerk);

• na te gaan of de ethische en embargovoorschriften van Tractebel worden nageleefd;

• een vervolg te geven aan het ethisch klokkenluiden, ethische incidenten te vermijden en op te lossen;

• te voldoen aan de relevante industrienormen en ons beleid, en voor rechtszaken of verdediging van claims. 

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen. 

We kunnen ook gebruik maken van de Persoonlijke gegevens op andere manieren, waarvoor wij een specifieke kennisgeving 

doen op het moment van verzameling.

Persoonlijke gegevens van (werknemers en vertegenwoordigers van) klanten en prospecten - Op basis van onze gerecht-

vaardigde belangen kunnen wij de Persoonlijke gegevens gebruiken:

• voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen uw bedrijf en Tractebel (levering en facturering van onze producten 
en diensten);

• om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract met uw bedrijf aan te gaan;

• voor de uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën;

• om u verder te informeren over onze producten en diensten die in lijn zijn met onze reeds bestaande relatie en voor 
sommige specifieke marketing; 

• om risico’s van fraude en corruptie te voorkomen (o.a. registratie van de ontvangen en aangeboden geschenken aan 
klanten en prospects).

Persoonlijke gegevens van (werknemers en vertegenwoordigers van) leveranciers en partners - Wij verwerken uw Per-

soonlijke gegevens om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en onze relaties (contractuele basis) of de contrac-

tuele relatie tussen Tractebel en uw werkgever (gerechtvaardigde belangen) te beheren, en onder andere om:
• u toegang te geven tot onze gebouwen;
• het personeel dat op het terrein werkt te controleren; 
• training te geven; 
• risico’s van fraude en corruptie te voorkomen (o.a. registratie van de geschenken die ontvangen zijn door en aangeboden 

worden aan medewerkers en vertegenwoordigers van leveranciers en partners).

Wij kunnen uw gegevens verwerken als onderdeel van onze commerciële aanbiedingen aan (potentiële) klanten.

Gegevens over investeerders en aandeelhouders - Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze relatie en onze ver-

plichtingen tegenover jou te beheren. Wij bewaren contactdetails voor externe communicaties en om te antwoorden op uw 

verzoeken.

Gegevens over sollicitanten - Uw Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor rekruterings- en selectieprocedures. Meer 

specifiek worden uw Persoonlijke gegevens verwerkt voor de evaluatie van uw profiel en vaardigheden met het oog op een 

bepaalde functie en om u specifieke werkaanbiedingen te richten.

Gegevens van consultants - Wij verwerken uw Persoonlijke gegevens op contractuele basis voor het werven, beheren of 

beëindigen van uw consultancy dienstverband bij Tractebel. Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw Per-

soonlijke gegevens verwerken:
• als onderdeel van onze commerciële aanbiedingen aan (potentiële) klanten; 
• om u toegang te geven tot onze gebouwen;
• om het personeel dat op het terrein werkt te controleren;
• om training te geven; 
• om telefoondiensten te beheren;
• om risico’s van fraude en corruptie te voorkomen (o.a. registratie van de geschenken die ontvangen zijn door en aange-

boden worden aan consultants).

In ieder geval verwerkt Tractebel Persoonlijke gegevens uitsluitend op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waar-

voor de Persoonlijke gegevens zijn verzameld of die wettelijk of met de voorafgaande toestemming van de betrokkene is 

toegestaan.

Nauwkeurigheid - Tractebel neemt alle nodige stappen om te verzekeren dat Persoonlijke gegevens correct, actueel en be-

trouwbaar zijn voor de beoogde doeleinden. Merk op dat ook jij deels verantwoordelijk bent voor de correctheid van jouw 

Persoonlijke gegevens. Als bepaalde informatie verandert tijdens, nodigen wij u uit om ons zo snel mogelijk op de hoogte te 

brengen.

Bewaartermijn - Uw Persoonlijke gegevens worden in onze informatiesystemen slechts zo lang bewaard als nodig is voor 

de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zoals hierboven beschreven). Ze worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn en 

zodra aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit 

te voeren of om offertes in overweging te nemen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige 

en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. Daarom worden uw Persoon-

lijke gegevens bewaard tijdens de duur van onze contractuele relatie en tot 10 jaar daarna.

Sollicitatieformulieren (cv’s), gespreksnotities en referenties van niet-geslaagde interne en externe kandidaten worden be-

waard gedurende een periode van vier weken na het laatste gesprek (of één jaar indien u hiervoor uw toestemming hebt 

gegeven).

In alle gevallen kunnen Persoonlijke gegevens langer worden bewaard wanneer daar een wettelijke of reglementaire reden 

voor is, of een kortere periode wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonlijke gegevens 

en er niet langer een legitiem doel is om deze te bewaren.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN 

Afgezien van uitzonderlijke en zeer beperkte situaties bewaart Tractebel alle Persoonlijke gegevens op servers die zich 

binnen de Europese Unie bevinden. In beperkte gevallen kan Tractebel uw Persoonlijke gegevens overdragen naar andere 

landen, buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Tractebel de aangewezen of gepaste maatregelen treffen 

om te verzekeren dat jouw Persoonlijke gegevens uitsluitend Verwerkt worden in overeenstemming met deze Privacyverk-

laring en de toepasselijke wetten en dat een redelijk niveau van beveiliging is toegepast om jouw Persoonlijke gegevens 

te beschermen. Deze schikkingen kunnen bestaan uit bindende bedrijfsregels voor overdrachten binnen de ENGIE Groep, 

de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie of goedgekeurde certificeringsmechanismen of andere 

maatregelen om een redelijk niveau van gegevensbescherming te verzekeren onder de toepasselijke wet. Indien u een ex-

emplaar van de veiligheidscontrole die Tractebel genomen heeft went te verkrijgen, kunt u gebruik maken van de hieronder 

beschreven contactgegevens.

UITWISSLING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Tractebel deelt uw Persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:

•  met onze rechtsopvolgers en andere gelieerde ondernemingen binnen de ENGIE- en Tractebel-groep, voor dezelfde doe-
leinden als in deze Privacyverklaring zijn gespecificeerd; 

•  met onderaannemers en derden ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst die wij met hen hebben of die wij 
met u hebben;

•  met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen om ons te helpen bij onze business activiteiten. Deze 
dienstverleners zijn beperkt tot het gebruik van uw Persoonlijke gegevens om hun taken uit te voeren;

•  met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen;

•  met andere derden met uw toestemming.

JOUW RECHTEN 

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens. Tractebel kan echter redelijke 

stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens verder te gaan met uw verzoek.  Uw rechten zijn de volgende:

Recht op informatie - Tractebel is transparant door u alle informatie met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonlijke 

gegevens te verstrekken via deze privacyverklaring of specifieke informatieverklaringen op het moment van verzameling. 

Recht op toegang - U hebt het recht om toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de Persoonlijke gegevens die 

Tractebel over u bewaart en om een kopie daarvan te verkrijgen. 

Recht op rectificatie - Als de Persoonlijke gegevens die Tractebel over u heeft, onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om 

ons te vragen deze bij te werken of te corrigeren. 

Recht op vergetelheid - Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer de Persoonlijke gegevens niet langer nodig 

zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld), hebt u het recht om Tractebel te verzoeken uw Persoon-

lijke gegevens te wissen. 

Recht op beperking van de verwerking - In sommige specifieke gevallen hebt u het recht om Tractebel te vragen om de 

manier waarop wij uw Persoonlijke gegevens Verwerken te beperken (bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de Per-

soonlijke gegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de 

persoonsgegevens te controleren). Dit betekent dat Tractebel de gegevens alleen mag opslaan, maar niet verder verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Dit recht is alleen van toepassing op Persoonlijke gegevens die u aan Tractebel 

hebt verstrekt en wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en wanneer 

de Verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. Tractebel zal uw Persoonlijke gegevens in een gestructureerde, 

gangbare en machineleesbare vorm aan een andere controller doorgeven of, indien technisch mogelijk, rechtstreeks door 

Tractebel laten doorgeven. 

Recht van bezwaar - Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonlijke gegevens, 

op grond van uw specifieke situatie, indien de Verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen van Tractebel of op 

een openbaar belang. Tractebel zal de Verwerking van uw Persoonlijke gegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er 

zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen zijn voor de Verwerking die voorrang hebben op uw belangen of rechten, of 

voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Recht om de toestemming in te trekken - Indien uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw Per-

soonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen 

om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door de instructies voor het afmelden in de e-mails te volgen. Deze intrekking 

heeft echter geen invloed op de Verwerking die eerder op basis van uw toestemming is uitgevoerd.

Recht om een klacht in te dienen - U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in België: 

“Gegevensbeschermingsautoriteit of Autorité de Protection des Données) als u van mening bent dat de Verwerking van uw 

Persoonlijke gegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of het AVG. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Econo-

mische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn hier beschikbaar).

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen per e-mail naar privacy@tractebel.engie.com of per post naar:

TRACTEBEL Engineering
c/o Legal - AVG
Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel - BELGIE

Tractebel zal u zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie 
verstrekken over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming 
een verlenging van een dergelijke termijn toestaat.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING 

Tractebel kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen aan nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen, of 

als reactie op nieuwe gegevensverwerkingsactiviteiten. Dergelijke wijzigingen worden op de website van Tractebel geplaatst 

en zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden gecommuniceerd, of, indien nodig, wanneer wij uw toestemming hebben 

verkregen. Wij raden u aan om regelmatig terug te kijken om updates of wijzigingen te zien. Deze privacyverklaring is voor 

het laatst herzien in september 2018. 

https://tractebel-engie.be/nl/cookiebeleid
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
mailto:privacy%40tractebel.engie.com?subject=

