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KENNISGEVING 

MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

DOOR GARMIN BELUX N.V./S.A. 

 

Datum van inwerkingtreding: 25 mei 2018 

Deze kennisgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is bedoeld om u als 

werknemer of kandidaat werknemer bij Garmin Belux N.V./S.A te informeren over de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  De verwerkingsverantwoordelijke is Garmin Belux N.V./S.A., Pierre Dupont 165, 1140 

Evere. 

 

Categorieën van persoonsgegevens 

• Volledige naam, geboortedatum, geboorteland, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, 

telefoonnummer, thuisadres, e-mailadres 

• Werkverleden, opleidings- en trainingsverleden, kwalificaties, certificeringen, 

beroepsvaardigheden en ervaring (inclusief alle informatie die u ons hebt gegeven in uw 

curriculum vitae, bij het solliciteren of tijdens een gesprek) en psychometrische 

profileringsbeoordelingen 

Rechtsgronden voor verwerking 

De wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van kandidaat werknemers zijn 

rechtmatige belangen; dit omvat het onderzoeken of de kandidaat werknemer gekwalificeerd is voor de 

functie en het controleren van de ervaring en het werkverleden van de kandidaat werknemer.    

Doeleinden van verwerking 

Wij gebruiken persoonsgegevens van kandidaat werknemers voor de volgende doeleinden: 

• Nagaan of u gekwalificeerd en geschikt bent voor de functie waarvoor u solliciteert 

• Achtergrondcontroles bij en verificatie van referenties en kwalificaties van potentiële nieuwe 

werknemers, voor zover dit wettelijk is toegestaan 
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Overdracht van persoonsgegevens aan andere Garmin-bedrijven 

Garmin zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de verwerking van de 

overgedragen persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, 

verlies, wijziging of verspreiding of ongeoorloofde toegang, alsook tegen enige andere vorm van 

ongeoorloofde verwerking. 

Garmin zal persoonsgegevens van werknemers overdragen aan de volgende Garmin-entiteiten in de 

volgende landen: 

Garmin International, Inc. in Olathe, Kansas in de Verenigde Staten volgens de overeenkomst inzake 

gegevensoverdracht (Data Transfer Agreement) die de modelcontractbepalingen bevat; en 

Garmin (Europe) Ltd. In het Verenigd Koninkrijk, 

voor de volgende doeleinden:  

• werving en selectie 

 

Alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om deze doelen te bereiken, worden 

overgedragen aan Garmin International, Inc. en aan Garmin gelieerde kantoren in Europa: 

 

Deze persoonsgegevens omvatten: 

• Volledige naam, geboortedatum, geboorteland, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, 

telefoonnummer, thuisadres, e-mailadres 

• Werkverleden, opleidings- en trainingsverleden, kwalificaties, certificeringen, 

beroepsvaardigheden en ervaring (inclusief alle informatie die u ons hebt gegeven in uw 

curriculum vitae, bij het solliciteren of tijdens een gesprek) en psychometrische 

profileringsbeoordelingen 

 

Bewaring van persoonsgegevens 

 

Wij bewaren persoonsgegevens van kandidaat werknemers slechts gedurende de duur van de 

kandidatuur van de kandidaat werknemer, tenzij de kandidaat werknemer een Garmin-werknemer 

wordt. In dit geval kunnen de persoonsgegevens van de kandidaat werknemer worden opgenomen in 

zijn persoonsgegevens als werknemer overeenkomstig deze kennisgeving. 

mailto:beinfo@garmin.com


 

 
Rue Pierre Dupontstraat 165 

1140 Brussels (Evere) 

Belgium 

www.garmin.be 

beinfo@garmin.com 

 

N 50°51.890’ 

E 4° 24.642’ 

T: +32 2 672 52 54 

 

BTW-TVA : BE 0 444.694.421 

KBC 431-5160001-56 

 

Uw rechten 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: 

(i) het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens; 

(ii) het recht op toegang tot uw persoonsgegevens; 

(iii) het recht op rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens;  

(iv) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

(v) het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; en 

(vi) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

 

Als u deze rechten wilt uitoefenen of toegang wenst tot de overeenkomst inzake gegevensoverdracht die 

de modelcontractbepalingen bevat, kunt u een aanvraag richten aan: 

Garmin Belux N.V./S.A. 

Ter attentie van: Human Resources manager 

Adres: Pierre Dupont 165, 1140 Brussel  

Telefoonnummer: (+32) 2 672 52 54 
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