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Xerius hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom maken we er een punt van om jouw 
persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier te verwerken. In deze 
privacyverklaring lees je welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken. 

Wanneer je Wondernemersscan invult, deel je gegevens met ons. We hebben deze gegevens nodig 
om de dienst voor jou uit te voeren. 

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten. Eventuele aanpassingen aan onze 
diensten kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd 
op deze pagina. Door gebruik te maken van onze onlinediensten gaan we ervan uit dat je op de 
hoogte bent van de inhoud van deze privacyverklaring. 

Verwerking van gegevens en met welk doel? 
Wondernemersscan wordt ter beschikking gesteld door Xerius Ondernemingsloket vzw met 
ondernemingsnummer 0860.109.391. 

De antwoorden die je geeft in Wondernemersscan verwerkt Xerius om jou inzicht te geven in jouw 
ondernemerscompetenties. Daarnaast gebruikt Xerius ze ook in het kader van onderzoek naar het 
stimuleren van ondernemerschap. Voor de wetenschappelijke en statistische verwerking doet 
Xerius beroep op onderzoekers van E-Lab HOGENT. Zij verwerken de gegevens enkel binnen deze 
opdracht en het voeren van toegepast wetenschappelijk praktijkonderzoek. De data worden door 
Xerius aan de HOGENT aangeleverd op een geanonimiseerde wijze. HOGENT beschikt op geen 
enkel ogenblik over persoonsgegevens. 

Door gebruik te maken van Wondernemersscan krijg je zicht op je talent als (potentieel) 
ondernemer en lever je een bijdrage aan deze studie. Het gebruik is volledig vrijwillig. Je kan op elk 
moment stoppen (door het browservenster te sluiten). 

Deze studie van de geanonimiseerde gegevens zal leiden tot één of meerdere 
onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties met algemene bevindingen. Uiteraard 
zonder vermelding van individuele of niet geanonimiseerde gegevens. Deze rapporten en 
publicaties zullen gepubliceerd worden door Xerius en/of de onderzoeksgroep E-Lab HOGENT. 

Het e-mailadres dat je kan opgeven om jouw talenten en eventuele werkpunten in detail te 
ontvangen, wordt in geen geval meegedeeld aan andere partijen. Ook niet aan HOGENT. Xerius 
gebruikt dit om jou het resultaat te bezorgen en je te informeren over het ondernemerschap. Je 
kan je steeds uitschrijven voor verdere communicatie. 

Wanneer je gebruik maakt van de applicatie beschikken we ook over online gegevens zoals je IP-
adres en type toestel, …  

Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de gebruikte cookies en hoe je 
deze uitschakelt of verwijdert, vind je in de ‘Cookieverklaring’. 



 
 

Jij en je rechten 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet voor jou als natuurlijk persoon 
verscheidene rechten wanneer jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden.  

• Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken. Je kan een overzicht 
opvragen met het type gegevens waarover wij beschikken. Wanneer je jouw recht van inzage 
uitoefent, zullen we je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.  

• Jij kan jouw gegevens laten verbeteren wanneer bepaalde gegevens die Xerius over je heeft niet 
(meer) correct zijn. 

• In sommige gevallen kan je bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen. Dit kan uiteraard 
niet met gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke opdracht te voldoen.  

• Wanneer Xerius persoonsgegevens van je verwerkt waarbij toestemming de verwerkingsgrond 
is, kan je je toestemming op elk moment intrekken voor verwerkingen in de toekomst.  

• Bij verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang worden jouw belangen en die van Xerius 
zorgvuldig afgewogen. Deze afweging moet zo objectief mogelijk gebeuren. Het resultaat mag 
niet leiden tot nadelige gevolgen voor jou. Als je het niet eens bent met het resultaat van onze 
afweging, dan kan je je daartegen verzetten en zullen wij jouw gegevens niet verder op die 
manier verwerken. 

• In sommige gevallen heb je het recht ons te vragen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt 
verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in digitaal formaat. De 
AVG voorziet echter een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op 
alle gegevens. 

Afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingsgrond kan je je beroepen op bovenstaande 
rechten. Niet alle rechten zijn in alle gevallen en op alle persoonsgegevens van toepassing. 

Richt je concreet verzoek tot privacy@xerius.be. We nemen binnen 30 dagen contact met je op. 

Als je na overleg met ons niet akkoord gaat met ons standpunt of de aangeboden oplossing, kan je 
klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 

Jij kan ons contacteren 
Voor vragen in verband met je privacy of rechten bij Xerius kan je terecht bij onze functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO). Deze is bereikbaar via privacy@xerius.be.  
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