
Privacybeleid	
	
Artikel	1.	Algemene	clausule	
	
1.1.	Dit	privacybeleid	regelt	de	verwerking	van	persoonlijke	gegevens	door	CheckHub	Sprl,	
gevestigd	op	Parvis	Sainte-Gudule	5,	1000	Brussel,	een	vennootschap	ingeschreven	in	het	
Belgisch	Handels-	en	Bedrijvenregister	onder	nummer	0643.862.739	(hierna	"CheckHub").	
	
1.2.	Het	doel	van	dit	privacybeleid	is	om	te	specificeren	welke	categorieën	
persoonsgegevens	CheckHub	verzamelt	via	haar	zakelijke	activiteiten	en	haar	website	
(www.checkhub.io),	subdomeinen	en	/	of	mappen,	applicaties,	diensten	en	alle	andere	
middelen	met	betrekking	tot	informatie	of	communicatie,	inclusief	e	-	mails	(hierna	het	
"Platform").	Het	beschrijft	ook	hoe	dergelijke	gegevens	kunnen	worden	verwerkt	en	
bekendgemaakt	aan	anderen.	Het	privacybeleid	beschrijft	daarnaast	de	verschillende	
maatregelen	die	CheckHub	heeft	geïmplementeerd	om	de	veiligheid	en	vertrouwelijkheid	
van	de	persoonlijke	gegevens	die	het	verzamelt	te	waarborgen.	
	
1.3.	CheckHub	vindt	de	privacy	van	de	gebruikers	van	zijn	Platform	en	diegenen	wiens	
persoonlijke	gegevens	mogelijk	worden	verzameld	(hierna	"Gebruiker"	of	"u"	of	"uw")	
belangrijk	en	zal	alleen	persoonlijke	gegevens	verzamelen	en	verwerken	in	
overeenstemming	met	de	bepalingen	van	dit	privacybeleid.	
	
1.4.	CheckHub	moet	worden	beschouwd:	
	
(a)	als	de	bewerker	met	betrekking	tot	(i)	de	persoonlijke	gegevens	die	het	van	de	Recruiter	
ontvangt	met	betrekking	tot	de	Kandidaat,	(ii)	de	informatie	en	documenten	geüpload	door	
de	Kandidaat	naar	het	Platform.	In	deze	gevallen	blijft	de	recruiter	de	verantwoordelijke	bij	
het	verzamelen	van	de	persoonsgegevens	en	het	privacybeleid	van	de	laatstgenoemde	is	
van	toepassing.	
	
(b)	als	de	beheerder	van	alle	andere	persoonlijke	gegevens	die	het	verzamelt	zoals	hierna	
uiteengezet,	met	uitzondering	van	de	persoonlijke	gegevens	zoals	ingesteld	
op	grond	van	artikel	1.4	(a).	
	
CheckHub	zal	handelen	in	overeenstemming	met	de	bepalingen	van	de	Belgische	wet	van	8	
december	1992	betreffende	de	bescherming	van	privacy	met	betrekking	tot	de	verwerking	
van	persoonsgegevens	(hierna:	Privacywetgeving)	zoals	gewijzigd	door	de	Wet	van	11	
december	1998	en	de	wet	van	13	juni	2005	op	de	elektronische	communicatie	of	enige	
andere	wetgeving	die	van	toepassing	is	-	zoals	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	-	en	zoals	nader	gespecificeerd	in	dit	Privacybeleid.	
	
Artikel	2.	Toestemming	-	Websites	van	derden	
	
2.1.	Als	u	dit	Platform	gebruikt	en	ervoor	kiest	om	informatie	op	dit	Platform	te	verstrekken,	
stemt	u	in	met	het	gebruik	van	deze	gegevens	in	overeenstemming	met	het	huidige	
Privacybeleid.	
	



2.2.	CheckHub	behoudt	zich	het	recht	voor	om	dit	Privacybeleid	te	allen	tijde	te	wijzigen,	
zonder	enige	voorafgaande	waarschuwing	om	te	voldoen	aan	de	(veranderende)	wettelijke	
verplichtingen	en	/	of	om	onze	service	naar	u	toe	te	verbeteren.	We	adviseren	daarom	
om	het	Platform	regelmatig	te	raadplegen.	
	
2.3.	Houd	er	rekening	mee	dat	dit	Platform	koppelingen	naar	andere	websites,	digitale	
platforms	of	Internetbronnen	kan	bevatten	die	op	vrijwillige	basis	of	via	cookies	of	andere	
technologieën	persoonlijke	gegevens	kunnen	verzamelen.	CheckHub	heeft	geen	
verantwoordelijkheid,	aansprakelijkheid	voor	of	controle	over	die	andere	websites	of	
internetbronnen	of	de	manier	van	verzamelen,	het	gebruik	en	het	vrijgeven	van	uw	
persoonlijke	gegevens.	CheckHub	raadt	u	aan	om	het	privacybeleid	van	deze	andere	
websites	en	internetbronnen	te	lezen	zodat	uw	weet	hoe	zij	persoonlijke	gegevens	
verzamelen	en	gebruiken.	
	
Artikel	3.	Persoonlijke	gegevens	verzameld	door	CheckHub	
	
3.1	De	categorieën	persoonlijke	gegevens	die	op	het	Platform	kunnen	worden	verzameld,	
door	gebruik	te	maken	van	de	diensten	die	door	CheckHub	aangeboden	worden	of	door	te	
communiceren	met	CheckHub,	zijn	onder	andere:	
	
i.	Voor	de	Kandidaten	(zoals	gedefinieerd	in	de	Gebruiksvoorwaarden):	

a. contactgegevens	zoals	naam,	e-mailadres,	mobiel	telefoonnummer;	
b. gegevens	over	geboorte,	geslacht,	taal;	
c. identiteitsfoto,	nationaliteit,	Sociaal	Zekerheidsnummer	(NISS),	informatie	over	

woonsituatie;	
d. elk	document	dat	de	Recruiter	expliciet	aan	de	kandidaat	vraagt	om	te	verstrekken	

voor	het	rekruteringsproces	zoals	rijbewijs,	bankpassen	en	andere	formulieren;	
e. Rijksregisternummer,	alleen	voor	zover	noodzakelijk	om	te	voldoen	aan	de	wettelijke	

verplichtingen	van	de	Recruiter,	of	wanneer	de	Recruiter	toestemming	heeft	
ontvangen	of	wettelijk	toestemming	heeft.	

	
ii.	Voor	de	Recruiters	(zoals	gedefinieerd	in	de	Gebruiksvoorwaarden):	namen,	
contactgegevens	en	functies	van	de	Recruiter's	contactpersonen	verstrekt	aan	CheckHub.	
	
3.2	Het	gebruik	van	cookies	en	webbeacons	door	CheckHub	is	nader	gespecificeerd	in	het	
Cookiebeleid.	
	
3.3	Gebruikers	kunnen	geen	persoonlijke	gegevens	van	een	andere	persoon	aan	CheckHub	
verstrekken,	tenzij	deze	persoon	hiermee	heeft	ingestemd	in	overeenstemming	met	dit	
privacybeleid.	
	
Artikel	4.	Doel	van	de	verwerking	
	
4.1	CheckHub	verwerkt	deze	gegevens	voor	de	volgende	doeleinden:	
	
a.	met	betrekking	tot	de	gegevens	van	de	Kandidaten:	
	



i. om	het	selectieproces	ten	behoeve	van	een	functie	te	voltooien,	in	te	vullen	en	te	
verwerken	door	de	Recruiter	en	de	relevante	informatie	en	documenten	aan	deze	
laatste	bekend	te	maken;	

ii. om	contact	op	te	nemen	met	de	Kandidaat	om	hem	/	haar	te	herinneren	aan	het	
verstrekken	van	de	informatie	en	documenten	aan	de	Recruiter	om	hun	
selectieproces	ten	behoeve	van	een	functie	te	voltooien,	in	te	vullen	en	te	
verwerken;		

iii. om	de	juistheid	van	de	verstrekte	informatie	en	documenten	te	controleren,	met	
name	door	het	gebruik	van	Optical	Character	Recognition	(OCR)	en	Document	Layout	
Analysis-technologieën;	

iv. om	communicatie	tussen	de	Kandidaat	en	de	Recruiter	mogelijk	te	maken;	
	
b.	met	betrekking	tot	de	persoonlijke	gegevens	van	de	Recruiters:	om	CheckHub	in	staat	te	
stellen	zijn	diensten	aan	te	bieden	volgens	de	overeenkomst	met	de	Recruiters.	
	
4.2.	CheckHub	kan	de	persoonlijke	gegevens	die	door	de	Gebruiker	zijn	verstrekt	ook	
gebruiken	om	te	reageren	op	zijn	/	haar	vragen,	klantenserviceverzoeken	en	
ondersteuningsbehoeften	en	om	elk	ander	verzoek	dat	hij	/	zij	kan	doen	te	vervullen.	
	
4.3.	CheckHub	kan	de	verstrekte	persoonlijke	gegevens	ook	gebruiken	voor	doeleinden	als	
gebruikersbeheer,	marktonderzoek,	verbeteren	van	de	functionaliteiten	van	de	services	van	
CheckHub,	om	derden	te	voorzien	van	statistische	informatie	over	gebruikers,	direct-
marketing	waaronder	het	versturen	van	een	nieuwsbrief,	het	verbeteren	van	de	inhoud	en	
de	kwaliteit	van	het	Platform	en	de	services,	een	betere	compatibiliteit	van	het	Platform	en	
de	services	met	de	interesses,	behoeften	en	wensen	van	zijn	Gebruikers	en	het	nauwkeurig	
volgen,	verbeteren	en	completeren	van	de	persoonlijke	gegevens	zoals	wettelijk	verplicht.	
	
4.3	CheckHub	zal	ervoor	zorgen	dat	het	voor	zijn	marketingactiviteiten	voldoet	aan	de	
toepasselijke	wetgeving	en	dat	het	de	nodige	autorisaties	zal	verkrijgen	voordat	de	gebruiker	
e-mails	of	andere	elektronische	communicatie	ontvangt	van	CheckHub	of	een	van	zijn	
partners.	U	kunt	op	elk	moment	eisen	dat	het	verzenden	van	dergelijke	berichten	wordt	
gestopt.	
	
Artikel	5.	Rechten	van	de	gebruiker	
	
5.1.	Elke	gebruiker	heeft	het	recht	om	zijn	of	haar	gegevens	in	te	zien,	te	wijzigen,	te	
corrigeren	en	te	verwijderen.	Deze	gegevens	kunnen	zijn	overgedragen	aan	derden	binnen	
de	limieten	en	voorwaarden	zoals	uiteengezet	in	sectie	6	van	dit	Privacybeleid,	behalve	in	
het	geval	van	een	bezwaar	hiertegen.	Het	bovengenoemde	recht	kan	worden	uitgeoefend	
door	te	schrijven	aan	CheckHub	op	het	volgende	e-mailadres	hello@checkhub.io	vergezeld	
van	een	kopie	van	de	voorkant	van	zijn	of	haar	identiteitskaart.	
	
5.2.	CheckHub	neemt	alle	redelijke	maatregelen	om	de	vertrouwelijkheid	van	de	
persoonlijke	gegevens	die	zijn	verstrekt	door	de	gebruiker	te	waarborgen.	Elke	Gebruiker	
erkent	echter	dat	de	openbaarmaking	van	persoonlijke	gegevens	via	internet	niet		
zonder	enig	risico	is.	De	Gebruiker	erkent	bijgevolg	dat	CheckHub	niet	verantwoordelijk	of	
aansprakelijk	kan	worden	gehouden	voor	alle	mogelijke	directe	en	indirecte	schade	die	hij	/	



zij	zou	lijden	als	gevolg	van	een	illegaal	of	onwettig	gebruik	van	zijn	/	haar	gegevens	door	
derden	die	niet	gemachtigd	zijn	om	deze	gegevens	te	gebruiken.	
	
Artikel	6.	Bekendmaking	van	persoonsgegevens	
	
6.1.	CheckHub	maakt	persoonlijke	gegevens	bekend	aan	de	Recruiter	zoals	uiteengezet	in	
artikel	4.	
	
6.2	Hoewel	CheckHub	persoonsgegevens	kan	overdragen	aan	zogenaamde	serviceproviders	
die	gegevens	verwerken	in	zijn	naam,	zal	CheckHub	geen	gegevens	delen	met	derden	voor	
secundaire	of	niet-gerelateerde	doeleinden,	tenzij	anders	aangegeven	vermeld	bij	het	
verzamelen	van	deze	gegevens.	
	
6.3.	Indien	nodig	of	vereist,	heeft	CheckHub	het	recht	om	persoonlijke	gegevens	door	te	
geven	aan	rechtshandhavingsinstanties,	regelgevenden	of	andere	overheidsinstanties	of	
derde	partijen,	indien	nodig	of	wenselijk	om	te	voldoen	aan	wettelijke	of	reglementaire	
verplichtingen	of	in	de	context	van	de	bovengenoemde	doeleinden.	
	
Artikel	7.	Bewaartermijn	
CheckHub	bewaart	de	gegevens	niet	langer	dan	wettelijk	toelaatbaar	en	in	elk	geval	niet	
langer	dan	vereist	voor	de	doeleinden	die	hierna	worden	vermeld.	
	
Artikel	8.	Internationale	doorgifte	van	gegevens	
	
CheckHub	zal	geen	persoonlijke	gegevens	doorgeven	aan	landen	waar	geen	wetgeving	
inzake	gegevensbescherming	bestaat	die	gelijk	is	aan	die	van	kracht	in	het	Europese	
Economische	Gebied.	
	
Artikel	9.	Beveiliging	van	gegevens	
	
9.1	CheckHub	besteedt	de	grootste	zorg	aan	het	optimaal	beveiligen	van	persoonlijke	
gegevens	tegen	ongeoorloofd	gebruik	en	gebruikt	algemeen	aanvaarde	en	redelijke	
methoden	in	overeenstemming	met	de	huidige	technologische	ontwikkelingen	met	
betrekking	tot	de	operationele	beveiliging	om	bescherming	te	bieden	tegen	verlies,	
misbruik,	wijziging	of	vernietiging	van	alle	informatie	ingediend	door	gebruikers.	Indien	en	
voor	zover	gegevens	aan	derden	worden	verstrekt,	is	CheckHub	met	hen	overeengekomen	
dat	zij	er	ook	voor	zorgen	dat	de	persoonlijke	gegevens	optimaal	worden	beveiligd.	
	
9.2	De	gebruiker	erkent	dat	de	overdracht	van	gegevens	via	internet	inherent	onveilig	is,	en	
dat	wij	de	veiligheid	van	gegevens	die	via	internet	worden	verzonden	niet	kunnen	
garanderen.	
	
Artikel	10.	Overeenkomst	als	een	gegevensverwerker	
	
10.1	Met	betrekking	tot	de	activiteiten	beschreven	in	artikel	1.4	(b),	bevestigt	CheckHub	dat	
het	een	gegevensverwerker	overeenkomst	heeft	met	haar	klanten	in	overeenstemming	met	
de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	die	in	werking	treedt	in	mei	2018.	



	
Artikel	11.	Wijzigingen	in	het	privacybeleid	
	
CheckHub	kan	dit	beleid	van	tijd	tot	tijd	bijwerken	door	een	nieuwe	versie	op	het	Platform	te	
publiceren.	Wij	adviseren	u	het	Privacybeleid	regelmatig	te	controleren,	aangezien	deze	
wijzigingen	bindend	voor	u	zijn.	
	
Artikel	12.	Vragen	van	gebruikers	
	
Als	u	vragen	heeft	over	dit	privacybeleid	of	het	gevoel	heeft	dat	uw	belangen	niet	of	
onvoldoende	worden	vertegenwoordigd,	kunt	u	al	uw	vragen	richten	aan	CheckHub	op	het	
volgende	e-mailadres	hello@checkhub.io.	
	
Artikel	13.	Bevoegde	rechtbank	en	toepasselijk	recht	
Dit	privacybeleid	wordt	beheerst	door	-	en	geïnterpreteerd	in	overeenstemming	met	-	de	
Belgische	wetgeving.	De	bevoegde	rechtbanken	voor	geschillen	met	betrekking	tot	dit	
privacybeleid	zijn	de	rechtbanken	van	Brussel,	tenzij	anders	aangegeven	opgelegd	door	
dwingende	wettelijke	bepalingen.	
	
	 	



Cookie	beleid	
	
Artikel	1.	Algemene	informatie	
	
1.1	Dit	Cookiebeleid	regelt	het	gebruik	van	cookies	door	CheckHub	Sprl,	gevestigd	op	Parvis	
Sainte-Gudule	5,	1000	Brussel,	een	vennootschap	die	is	ingeschreven	in	het	Belgisch	
Handels-	en	Bedrijvenregister	onder	nummer	0643.862.739	(hierna	"CheckHub")	via	zijn	
website	http://www.checkhub.io,	subdomeinen	en	/	of	mappen,	applicaties,	diensten	en	alle	
andere	middelen	met	betrekking	tot	informatie	of	communicatie	(hierna	het	"Platform").	
	
1.2	Cookies	worden	verzameld	via	de	Gebruikers	van	dit	Platform	in	overeenstemming	met	
de	bepalingen	van	dit	Cookiebeleid.	
	
Artikel	2.	Hoe	CheckHub	gebruik	maakt	van	cookies	
	
2.1.	Wat	zijn	cookies?	
	
Een	cookie	is	een	klein	stukje	data	dat	wordt	verzonden	vanaf	een	website	en	wordt	
opgeslagen	in	de	webbrowser	van	een	Gebruiker.	Wanneer	de	Gebruiker	in	de	toekomst	
dezelfde	website	bezoekt,	kunnen	de	gegevens	die	in	de	cookie	zijn	opgeslagen	door	de	
website	worden	opgehaald	om	de	website	te	informeren	van	de	vorige	activiteit	van	de	
Gebruiker.	Het	helpt	de	website	om	informatie	over	het	bezoek	van	de	Gebruiker	te	
onthouden.	De	Bezoeker	kan	ervoor	kiezen	cookies	in	of	uit	te	schakelen.	Cookies	bevatten	
meestal	geen	informatie	die	een	Gebruiker	persoonlijk	identificeert,	maar	persoonlijke	
informatie	die	wij	over	u	opslaan,	kan	worden	gekoppeld	aan	de	informatie	die	is	opgeslagen	
in	en	is	verkregen	van	cookies.	Meer	informatie	over	cookies	is	te	vinden	op	
http://www.allaboutcookies.org/	of	http://www.aboutcookies.org/.	
	
2.2.	Doeleinden	van	het	gebruik	van	cookies	
	
CheckHub	gebruikt	cookies	om	de	voorkeuren	van	de	Gebruiker	op	dit	Platform	te	
onthouden	en	om	relevante	diensten	en	aanbiedingen	te	laten	zien.	Cookies	worden	ook	
gebruikt	om	de	gebruiker	in	staat	te	stellen	over	het	platform	te	navigeren	en	deze	te	
voorzien	bepaalde	eigenschappen.	Een	ander	gebruik	van	cookies	is	om	een	veilig	bezoek	op	
het	platform	te	bewerkstelligen.	Ze	helpen	ons	ook	om	een	bezoek	aan	het	Platform	door	de	
Gebruiker	te	optimaliseren.	
	
Artikel	3.	Welke	informatie	wordt	er	verzameld?	
	
3.1.	Cookies	registreren	onder	andere	het	klikken	op	bepaalde	knoppen,	het	inloggen	of	
maken	een	record	van	welke	pagina's	zijn	bezocht	door	de	Gebruiker.	
	
3.2.	Dit	cookiebeleid	is	in	overeenstemming	met	de	Belgische	wet	(Belgische	wet	van	
10/07/2012	houdende	bepalingen	op	elektronische	communicatie,	BS	20/9/2012).	
	
	
Artikel	4.	Welke	soorten	cookies	worden	gebruikt?	



	
Naam	 Categorie	van	

gebruik	
Beschrijving	 Voorbeeld	

Strikt	noodzakelijke	
cookies	
	

Veiligheid	
Processen	
	

Deze	cookies	zijn	alleen	
nodig	om	de	
Gebruiker	op	het	
Platform	te	laten	
navigeren	of	om	
bepaalde	gevraagde	
mogelijkheden	te	
bieden.	

	

Tracking-cookies		 Voorkeuren		
	

Deze	cookies	bewaren	
Gebruikerssessies.	Als	
een	persistent	cookie	
zijn	max	leeftijd	heeft	
ingesteld	op	1	jaar,	dan	
wordt	de	initiële	
waarde	die	is	ingesteld	
in	de	cookie	
teruggestuurd	naar	
de	server,	elke	keer	dat	
u	binnen	dat	jaar	de	
server	bezoekt.	Dit	
wordt	gebruikt	om	een	
vitaal	stuk	informatie	
te	registreren,	zoals	
hoe	een	Gebruiker	in	
eerste	instantie	op	dit	
Platform	terecht	kwam.	

Voorkeurstaal:	
zodra	de	gebruiker		
zijn	voorkeurstaal	
heeft	geselecteerd,	
zal	de	
persistent	cookie		
ervoor	zorgen	dat	
elke	keer	wanneer	
het	Platform	
bezocht	wordt,	de	
inhoud	wordt	
geleverd	in	de	
voorkeurstaal	van	
de	Gebruiker.	

Performance	cookies		
	

Analytics	 Deze	cookies	helpen	
om	de	prestaties	van	
het	Platform	te	
verbeteren,	het	
verstrekken	en	zo	een	
betere	
gebruikerservaring	te	
kunnen	bieden.	
	

Google	Analytics	
helpt	CheckHub	bij	
het	analyseren	hoe	
Gebruikers	het	
Platform	
gebruiken.	Het	
registreert	het	
aantal	gebruikers	
en	vertelt	
feiten	over	het	
algemene	gedrag,	
zoals	de	typische	
lengte	van	een	
bezoek	of	het	
gemiddeld	aantal	
pagina’s	die	een	
Gebruiker	ziet.	



	 Authenticatie,	
Beveiliging,	
en	Compliance	
	

Bedoeld	om	fraude	te	
voorkomen,	uw	
gegevens	te	
beschermen	tegen	
ongeautoriseerde	
partijen,	en	te	voldoen	
aan	wettelijke	
vereisten	
	

We	gebruiken	
bijvoorbeeld	
Cookies	om	te	
bepalen	
of	u	bent	ingelogd	

Functionaliteitscookies		
	

Meldingen	 Bestemd	om	
meldingen	met	
informatie	of	opties	
waarvan	we	denken	
dat	het	uw	gebruik	van	
de	Service	kan	
verbeteren,	toe	te	
staan	of	te	weigeren	
	
	

We	gebruiken	
bijvoorbeeld	een	
Cookie	die	het	
tonen	van	de	
Aanmeldings	
notificatie	tegen	
houdt,	als	u	deze	al	
heeft	gezien.	

	
	
Artikel	5.	Beheer	van	cookies	in	uw	browser	
	
Sommige	mensen	geven	er	de	voorkeur	aan	om	geen	cookies	toe	te	staan.	Daarom	geven	
browsers	de	mogelijkheid	om	cookies	te	beheren.	Ga	naar	de	websites	van	de	verschillende	
browsers	voor	informatie	over	het	blokkeren	van	de	opslag	van	cookies.	Het	is	ook	mogelijk	
om	de	huidige	geïnstalleerde	cookies	op	uw	computer	te	verwijderen.	
Hyperlinks:	-	Apple	Safari,	Google	Chrome,	Internet	Explorer,	Mozilla	Firefox.	
	
Artikel	6.	Wijzigingen	in	het	cookiebeleid	
	
CheckHub	kan	dit	beleid	van	tijd	tot	tijd	bijwerken	door	een	nieuwe	versie	op	het	Platform	te	
publiceren.	Het	is	aanbevolen	dat	de	gebruiker	het	cookiebeleid	regelmatig	controleert.	


