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Privacy- en cookiesbeleid van Flying Services 

 

In dit beleid staat beschreven hoe je Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt wanneer je een 
bezoek brengt aan https://flyingservice.be (de "Site") of er je gegevens achterlaat & hoe de Site gebruik 
maakt van cookies.  
 

A. Wie zijn wij? 

 
De vennootschap Flying Services met Flying Service en Kitchenstaff als merken - hoofdzetel in Jan van 
Beersstraat 51, 2018 Antwerpen  - is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens 
(Verantwoordelijk  voor de verwerking in de zin van de GDPR). 

 

 

B. Wanneer  verzamelen  we  je persoonsgegevens? 
We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze Site om gebruik te willen 
maken van onze dienstverlening. 
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C. Waarom  hebben  we  je  persoonsgegevens  nodig? 
Wanneer je je persoonsgegevens achterlaat op onze Site, dan gebruiken wij die enkel voor de doelen 
hieronder vermeld. We zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op 

voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen. 

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder uitzendarbeid, om: 
 

• je op te nemen in onze database van sollicitanten, je werkopdrachten te kunnen voorstellen, je 
interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail of sms te kunnen doorsturen 

• je te kunnen contacteren in het kader van een voorstel tot samenwerking 

• je vragen te kunnen ontvangen en beantwoorden 

• je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en activiteiten van Flying Services 
(vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren), bijvoorbeeld door 
nieuwsbrieven. 

• je toe te laten om je rechten (zie verder onder punt H) uit te oefenen en achteraf te kunnen 

aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten. 

 

We gebruiken en verwerken je persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van : 
 

jouw toestemming: wanneer je jouw gegevens ingeeft op een formulier op onze Site, dan geef 
je jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van 
uitzendarbeid. 

 

 

D. Welke  persoonsgegevens  verwerken  we  van  jou? 

 
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze 
gegevens (vb. identiteit, contactgegevens, …) is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze 
dienstverlening. Aanvullende gegevens (vb. voorkeuren van opdrachten, profielen of regio’s) zijn niet 
verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw 
wensen. Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en 
delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je 
doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven, 
hetzij via mail aan info@flyingservice.be, hetzij aan een consultant in een Flying Services-kantoor. 

 

Het gaat om volgende persoonsgegevens: 

• Naam 

• Telefoonnummer 

• Emailadres  
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E. Met  wie delen  we  je  persoonsgegevens? 
Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van de 
onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Flying Services 
of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Flying Services of van 
een derde partij) kan Flying Services bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken: 

 

• aan opdrachtgevers of klanten van Flying Services, of hun klanten, aangestelden of lasthebbers, 
voor onder meer: 

o selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als 
uitzendkracht of vaste medewerker; 

o proactieve aanbieding van jouw profiel; 

 
• aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. 

 
Je persoonsgegevens worden door Flying Services niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter 
beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming. 
Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Flying Services mag Flying Services activiteiten of activa 
verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, 
kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa. 

 

F. Hoe lang  bewaren    we  je  persoonsgegevens? 
Wanneer je je gegevens doorgeeft via de site om gebruik te maken van onze dienstverlening, dan bewaren 
we je gegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen. 
 

 

G. Beveiligingsmaatregelen? 
 

Flying Services doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 

gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. 

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en 
toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen 
moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor 
zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Flying Services met deze derden overeen dat zij de 
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

  

H. Wat  zijn  jouw  rechten? 

 
Flying Services verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit 

privacybeleid. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan 

uitoefenen. 

Je kan volgende rechten uitoefenen: 
 

 
• recht op weigering of intrekking van je toestemming 
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We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je 
persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik 
kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Flying Services. 

 

Eens je je toestemming hebt gegeven om je te bemiddelen naar werk, kan je die toestemming ook 
weer intrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat je bemiddelingsdossier zal verwijderd worden 
volgens het recht op gegevenswissing (zie verder). 

 

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van 
die gegevens vóór de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) 
diezelfde gegevens om andere redenen als opgesomd in punt C van dit privacybeleid. 

 
 

• recht van bezwaar 

 
Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een 
verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Flying Services of van een 
derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven tegen welke 
verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte 
belangenafweging te kunnen doen. 

 
 

• recht van Inzage 

 
Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. 
Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de 
categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan, 
de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van 
herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het 
verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden 
van andere personen. 

 

 
• recht op rectificatie (verbetering en aanvulling) 

 
Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of 
aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven welke gegevens je precies wil 
rechtzetten of aanvullen. 

 
Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) 
worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve 
persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou 
eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele 
aanvullende verklaring hierover. 

 
 

• recht op overdraagbaarheid 

 
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Flying Services hebt bezorgd, door 
Flying Services in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres) of naar 
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een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres). 
 
 

• recht op gegevenswissing (vergetelheid) 

 
In de gevallen voorzien door de GDPR, waaronder de intrekking van je toestemming om door    Flying 
Services naar werk te worden bemiddeld, zullen wij overgaan tot verwijdering van je 
bemiddelingsdossier. 

 

Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft 
dit verschillende gevolgen: 

 
 

o Je hebt nooit gewerkt voor Flying Services: 
Je gegevens bij Flying Services worden gewist. 

 
 

o Je hebt in het verleden als uitzendkracht gewerkt voor Flying Services:   
Je gegevens bij Flying Services worden gewist. 
De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden 
verwijderd en zullen door Flying Services worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde 
van je  tewerkstelling. 

 

o Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht als uitzendkracht aan 
het werk voor Flying Services: 
De gevolgen zijn dezelfde als wanneer je in het verleden hebt gewerkt voor Flying Services 
(zie  hiervoor). 
Wanneer je voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat je ook niet meer 
verder kan blijven werken via Flying Services. Indien je toch verder wil blijven werken, 
wacht je beter met je aanvraag tot na afloop van je tewerkstelling. 
Je kan aan je consultant vragen om in je dossier te noteren dat je in de toekomst niet  meer 
wenst bemiddeld te worden. 

 

 
• recht op beperking van de verwerking 

 
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer: 

o je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door 
Flying Services). 

o de verwerking van je persoonsgegevens door Flying Services onrechtmatig zou zijn maar je 
toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen. 

o wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacybeleid 
opgenomen doelen (punt C), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het 
uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering. 

o je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens 
(voor de duurtijd van de belangenafweging). 

 
 

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door ons te contacteren via 
info@flyingservice.be .  

mailto:info@flyingservice.be
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Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je vraag  zullen wij je schriftelijk informeren over het 
gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. 
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere 
personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou 
wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging. 

 

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) 
zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de 
redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen. 

 

I. Cookies 
Op onze Site flyingservice.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te 
kijken hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een 
cookie is een bestand dat op je smartphone of computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op 
onze site kunnen deze cookies worden herkend.  

 

 

J. Vragen, opmerkingen, klachten    en datalekken 
 
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Flying 
Services of over dit privacybeleid, dan kan je contact opnemen met info@flyingservice.be  

 

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het 

volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit 

steeds onmiddellijk aan ons door te geven via info@flyingservice.be  

 
 

K. Wijzigingen 

 
Flying Services kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in 
dit  privacybeleid. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op onze Site flyingservice.be. 
Deze versie is opgesteld in november 2022. 
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