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Gegevensprivacyverklaring 
 
Verwerking van persoonlijke gegevens en gegevensbeheerder 
 
De informatie die u invoert op deze website en in daaropvolgende sollicitaties, en de informatie 
die Pew kan verzamelen als resultaat van uw sollicitatie of tewerkstelling wordt bewaard en 
verwerkt door of in naam van Pew voor doeleinden met betrekking tot uw registratie van 
interesse in huidige of toekomstige tewerkstelling bij Pew, de verwerking van uw sollicitatie voor 
een positie en, als uw sollicitatie succesvol is, uw tewerkstelling. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenkomst met de Belgische Privacywet van 8 
december 1992 betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en de EU Algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. De beheerder van uw persoonlijke 
gegevens is The Pew Charitable Trusts, een non-profitorganisatie opgericht onder de wetgeving 
van Pennsylvania, met hoofdzetel in One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 2800, 
Philadelphia PA 19103, VS, en met Belgisch filiaal in Avenue of the Arts 40, 1040 Brussel, België. 
 
Doeleinden en duur van de verwerking 
 
Als u informatie aanvraagt via deze site, is het mogelijk dat we enkele persoonlijke gegevens 
moeten ontvangen. U kunt beslissen welke persoonlijke gegevens u opgeeft. Om u tijdens 
het rekruteringsproces te helpen, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u van uw profiel, 
cv en in sommige gevallen van externe beoordelaars. Dit is noodzakelijk om uw sollicitatie te 
beoordelen en om verdere stappen te nemen voordat u een arbeidsovereenkomst afsluit. U kunt 
ervoor kiezen ons persoonlijke gegevens te geven als u, bijvoorbeeld, contact wenst op te nemen 
en een vraag wilt stellen, zich wenst te registreren op  de site, of als u  een cv of een  ander 
formulier wilt invullen  dat uw persoonlijke informatie kan bevatten. 
 
We kunnen de persoonlijke gegevens die u opgeeft (inclusief uw telefoonnummer, postadres 
en/of e- mailadres) gebruiken om met u contact op te nemen in het kader van onze 
mogelijkheden voor aanwerving en om u informatie te geven over de tewerkstelling bij Pew. 
We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om te antwoorden op uw aanvragen en 
vragen. De persoonlijke informatie die u opgeeft kan door een dienstverlener worden gebruikt 
om ons de mogelijkheid te bieden u te beantwoorden. Als uw sollicitatie succesvol is, kan Pew 
uw persoonlijke gegevens gedurende maximum 2 jaar bewaren en gebruiken in een beveiligde 
databank om elke situatie die zich kan voordoen in het kader van uw sollicitatie te behandelen, 
om met u contact op te nemen in het kader van actuele aanwervingsmogelijkheden evenals 
voor gegevensanalyse, het algemeen beheer en bedrijfsdoeleinden. 
 
Als uw sollicitatie succesvol is, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt in het beheer van uw 
tewerkstelling. Bijkomende persoonlijke gegevens worden op dat moment om dezelfde reden 
van u gevraagd. Het beheer van uw tewerkstelling omvat de uitvoering van uw 
arbeidsovereenkomst, het beheer van uw bezoldiging, de conformiteit van Pew met haar 
statutaire verplichtingen of andere verwerkingsprocessen in het legitieme belang van Pew (zoals 
de evaluatie van prestaties en monitoring, de ontwikkeling van HR-beleidslijnen en -procedures, 
interne statistieken, enz.). Deze gegevens worden zolang als noodzakelijk bewaard voor de 
uitvoering van deze doeleinden. 
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We verzamelen geen andere bijkomende persoonlijke gegevens over u dan de hierboven 
vermelde informatie. De persoonlijke gegevens die u opgeeft worden in geen geval gebruikt 
voor marketingdoeleinden. 
 
Rechten 
 
U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze corrigeren als ze niet 
nauwkeurig zijn. U hebt ook het recht de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen 
als de gegevens niet meer relevant zijn. Hoewel u op elk moment kunt vragen uw persoonlijke 
gegevens te verwijderen, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens bewaren om met u 
contact te kunnen opnemen of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. 
 
U hebt bovendien het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens 
wegens gerechtvaardige persoonlijke omstandigheden en om de beperking van de verwerking 
in specifieke omstandigheden aan te vragen. 
 
U kunt uw contactgegevens op elk moment bijwerken door uw kandidaat-account te raadplegen 
en uw informatie bij te werken. Tot slot maken wij er u op attent dat u het recht hebt uw 
persoonlijke gegevens die u aan Pew hebt verleend te ontvangen in een gestructureerd, 
algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (gegevensportabiliteit). 
 
Uw persoonlijke gegevens delen 
 
Om de kwaliteit of efficiëntie te verbeteren tijdens de verwerking en het beheer van de 
sollicitant- en werknemersgegevens, kan Pew overeenkomsten afsluiten met derde partijen om 
deze verwerking uit te voeren in naam van en uitsluitend volgens de instructies van Pew. 
Merk op dat wanneer gegevens worden overgedragen aan derde partijen, deze partijen 
gebonden zijn door de vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsovereenkomsten en dat ze 
uw gegevens veilig  moeten bijhouden. Dergelijke derde partijen kunnen datahostingproviders, 
payroll-providers en dergelijke zijn. 
 
De technische verwerking en verzending van uw persoonlijke gegevens (binnen Pew of door 
derde partijen) kan de verzending over meerdere netwerken omvatten, inclusief de overdracht 
van uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten en/of andere landen voor opslag, 
verwerking en gebruik. Het kan hierbij gaan om landen buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER) die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke gegevens bieden als dat 
voorzien in de Belgische wetgeving. In dat geval zal Pew de nodige maatregelen nemen 
(standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonlijke gegevens) om zeker te 
zijn dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd zijn. 
 
Contactgegevens 
 
Dit beleid is de eigendom van en wordt beheerd door de Senior Vice President, General Counsel 
en de Corporate Secretary, die u via e-mail kunt bereiken op privacy@pewtrusts.org of op het 
nummer +1 
(202) 552-2000.  Als  u  vragen  of  zorgen  hebt  met betrekking  tot  dit  beleid, eventuele  
zorgen  met 
betrekking tot de hierboven vermelde verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u één 
van de hierboven vermelde rechten wilt doen gelden, kunt u via deze contactgegevens contact 
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opnemen met de organisatie. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit beleid, 
vragen wij u contact op te nemen voordat u uw sollicitatie indient. 
 
Cookies 
 
Als u vragen hebt over het gebruik van cookies op de website van Pew, kunt u dit beleid 
aanvragen of raadplegen op www.pewtrusts.org. Raadpleeg ook het privacybeleid van de 
website van Pew voor bijkomende informatie hierover. Dit beleid is beschikbaar op aanvraag of 
via www.pewtrusts.org. 
 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
 
Tot slot willen wij er u op attent maken dat u het recht hebt een klacht in te dienen met 
betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hen bereiken via: 
 
Commission de la protection de la vie 
privée 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35 
1000 Bruxelles - 
Brussel 


