
 

PRIVACYVERKLARING VOOR DIENSTVERLENERS 
Focus 

Maak je gebruik van de diensten van het digitaal platform STRIVE CARIBBEAN? Dan kunnen we je 
persoonsgegevens en/of je bedrijfsgegevens vragen. Wat doen we met de gegevens die je ingeeft op 
onze website of doorgeeft aan STRIVE CARIBBEAN? We geven tekst en uitleg. 

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je 
altijd de laatste versie.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en/of 
bedrijfsgegevens? 

STRIVE CARIBBEAN BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. 

Waarom mogen we je persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens verwerken? 

Door het aanvaarden van onze Algemene Voorwaarden bekomt STRIVE CARIBBEAN het recht om 
uw persoonsgegevens en/of je bedrijfsgegevens te verwerken op het digitaal platform van STRIVE 
CARIBBEAN. Een expliciete bijkomende toestemming is niet vereist. 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens en/of je bedrijfsgegevens? 

We gebruiken je persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens om de doestelling van STRIVE 
CARIBBEAN te kunnen verwezenlijk, namelijk het creëren van een interactief forum voor kandidaten, 
werkgevers en dienstverleners met als doel het versterken en versnellen van contacten binnen de 
vigerende arbeidsmarkt en HR-diensten. STRIVE CARIBBEAN treedt op als facilitator binnen het HR-
werkdomein. 

We gebruiken je gegevens om: 

• communicatie te voeren, 
• je toegang te geven tot onze online-platform, 
• bemiddelings-, begeleidings- en opleidingsactiviteiten te registreren,  
• aan opvolging en kwaliteitsmonitoring te doen, als ook onderzoeksdaden te stellen ten 

behoeve van de arbeidsmarkt, 
• de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te bewaken. 
• het toezenden van nieuwsbrieven van STRIVE CARIBBEAN. 

Welke persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens verwerken we? 

We verwerken: 

• je identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres,  
• bemiddelings-, begeleidings- en opleidingsacties die je registreert op de pagina van 

Dienstverleners  
• logging van je acties op het online-platform 

 

 



Hoe gaan we om met je persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens? 

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig. 

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers of wettelijke vertegenwoordigers van STRIVE 
CARIBBEAN. 

Met wie delen we je persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens? 

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat de ontvanger recht heeft op de gegevens, ze op 
een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt. 

We maken hierover de nodige afspraken met de ontvangers. 

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens en/of je bedrijfsgegevens? 

Omdat we persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van je verwerken, heb je volgende rechten: 

Recht op informatie 

Je kan op deze privacy-pagina lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens en/of 
bedrijfsgegevens. 

Heb je nog bijkomende vragen? 

• Contacteer ons telefonisch op het tel.nr. -5999 672 3234. We zijn iedere weekdag bereikbaar 
van 2pm tot 7pm)  

• Contacteer ons via email: support@strivecaribbean.com. We voorzien in een feedback 
binnen 24 uur 

Recht van inzage 

Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens we van je verwerken. 

Recht op correctie 

Merk je dat bepaalde gegevens niet correct zijn? Dan heb je twee mogelijkheden: 

• Pas ze zelf aan op het online ter beschikking gestelde dashboard op 
www.strivecaribbean.com. 

• Neem telefonisch of per email contact op met onze diensten. 

Recht van wissing 

Je kan steeds je persoon en/of bedrijfsgegevens wissen op het online-platform. Hiervoor geef je 
expliciet de toestemming aan STRIVE CARIBBEAN. Onze diensten doen meteen de aanpassingen 
aan uw publicatie zoals door jullie aangevraagd. 

 


