Privacyverklaring voor AXA Bank leveranciers en hun
medewerkers
De General Data Protection Regulation (“GDPR”), ook bekend als de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”) trad in werking op 25 mei 2018. Deze Europese verordening bevordert en
uniformiseert de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.
Ook AXA bank hecht veel belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring vind je dan ook meer informatie over hoe AXA Bank met jouw persoonsgegevens
omgaat en welke rechten je geniet.
AXA Bank Belgium verwerkt de persoonsgegevens van uw medewerkers (contactpersonen en
dienstverleners) in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Meer bepaald gaat het
om de volgende categorieën van persoonsgegevens: Naam, werkgever, professioneel telefoonnummer,
professioneel e-mailadres.
AXA Bank Belgium verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang. Deze gegevens
worden verwerkt voor volgende doeleinden:
-

Sourcing activiteiten;
Contractuele activiteiten;
Contract executie activiteiten - De diensten die uw organisatie aan AXA Bank Belgium verstrekt;
Leveranciersbeheer, facturatie- en betalingsbeheer (via Coupa);

In het kader van deze verwerking kunnen de noodzakelijke persoonsgegevens van uw medewerkers
doorgegeven worden aan de relevante subverwerker(s).
AXA Bank Belgium bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of dan noodzakelijk
is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen.
Uw medewerkers kunnen hun rechten zoals voorzien in de Algemene verordening Gegevensbescherming
artikels 12 t.e.m. 22 uitoefenen door een e-mail met identificatiebewijs te sturen naar
privacy.axa.bank@axa.be. Daarnaast kunnen zij ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende
autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens op het volgende adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00 - Fax + 32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Als werkgever is het uw plicht om de medewerkers waarvan de gegevens aan ons worden overgemaakt
hierover te informeren en om deze privacyverklaring aan hen te bezorgen.
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring regelmatig te wijzigen, onder invloed van
verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van
verwerkingsdoeleinden. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, raden wij je aan om deze
pagina regelmatig te bezoeken.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 december 2020.
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