
 

Privacy Policy 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking 

De organisatie van Engineers of Tomorrow hecht zeer veel belang aan de bescherming van 
de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en in het bijzonder van haar 
studenten. We doen dan ook onze uiterste best om deze gegevens te beschermen en in 
overeenstemming te zijn met de relevante wetgeving. 
 
Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich altijd wenden tot 
de organisatie van Engineers of Tomorrow: 
info@engineersoftomorrow.com 
0479 78 60 75 
 
 

Verwerkte gegevens 

CV-boek 

Teneinde aan laatstejaarsstudenten de mogelijkheid te bieden zich kenbaar te maken aan de 
bedrijfswereld, houdt de organisatie van Engineers of Tomorrow een online en offline CV-
boek bij.  
 
 

Bestand 

De volgende gegevens worden verzameld: 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer 
• GSM-nummer 
• Persoonlijk e-mailadres 
• ‘Over mij’ (persoonlijke introductie) 
• ‘Carrière visie’ 
• Studentennummer 
• Afstudeerrichting 
• Portretfoto 
• Genoten opleidingen 
• Werkervaringen 
• Softwarekennis 
• Vrijetijdsactiviteiten 
• Talenkennis 
• Algemene ‘ervaringen’ en ‘skills’ 
• Favoriete deelnemende bedrijven per editiejaar 
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Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name 
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en 
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden 
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens 
optimaliseren wij hiermee de suggesties die wij kunnen aanbieden voor de professionele 
doeleinden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 

Doeleinden en rechtsgrond voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens 

• Ter ondersteuning van de ledenadministratie; 
• Ter beschikking stellen van online diensten (bv. Mailing lists); 
• Professionele doeleinden (verspreiden onder aanwezige/geïnteresseerde bedrijven 

binnen het kader van EoT). 
• Educatieve doeleinden 

 
Uw gegevens worden enkel met uw uitdrukkelijke toelating opgenomen in dit bestand. De 
toelating bekomt Engineers of Tomorrow via uw registratie. 

 

Rechten van de betrokkene 

Deze gegevens worden verkregen via volgende wegen: ‘registratie op de website’. U kan 
deze gegevens op iedere moment kosteloos wijzigen of verwijderen. 
 
Deze gegevens worden enkel doorgegeven aan onze partners, deze partners kan u tevens 
terug vinden in onze bedrijvengids na registratie. 
 
Indien u dit wenst, kan u steeds uw persoonlijke gegevens laten verwijderen uit onze 
database. Wanneer u dit doet, worden alle velden in onze database leeg gemaakt en wordt 
alle bestaansgeschiedenis van uw gegevens vernietigd. Bepaalde diensten van Engineers of 
Tomorrow zullen na verwijdering niet meer toegankelijk zijn. Engineers of Tomorrow zal er 
op toezien dat ook uw gegevens bij onze partners verwijderd zullen worden. Engineers of 
Tomorrow heeft echter geen inspraak op de wijze waarop onze partners uw gegevens 
verwijderen. Hiervoor kan u contact opnemen met info@engineersoftomorrow.com. 
 
Deze verklaring is opgemaakt te Antwerpen op 6 oktober 2019 en kan op elke moment 
wijzigen mits het op de hoogte stellen van de leden in zijn bestand. 
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