
HOE GAAT OTHOR OM MET JOUW
PERSOONSGEGEVENS 

 
 
 
 

GDPR 
Vanaf 25 mei is de nieuwe wetgeving omtrent de General Data

Protection Regulation (GDPR) van toepassing in Europa. 
 

WAT ZIJN
PERSOONSGEGEVENS? 

WAT ZIJN GEVOELIGE
PERSOONSGEGEVENS?

VOORDELEN VAN GDPR

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee men jou kan
identificeren: je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres …

WWW.OTHOR.BE 

Naast onschuldige persoonsgegevens zijn er ook
gevoelige persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die

beter niet in de verkeerde handen terechtkomen.
Denk aan informatie over je gezondheid, je politieke
opvatting, je levensbeschouwelijke overtuiging …

Volgens de wet op de privacy is ook informatie over je
gezondheid gevoelige persoonsinfo. 

Wat is GDPR?

De GDPR zorgt ervoor dat de gegevens van natuurlijke personen,
jouw gegevens dus, worden beschermd. Dit houdt in dat je

persoonlijke gegevens niet meer worden ingegeven in diverse
databases zonder jouw toestemming en ook enkel gebruikt mogen

worden voor het doel waarvoor je op dat moment je gegevens
achterlaat. 

Concreet behoud jij steeds de controle over het gebruik van je
persoonlijke gegevens. 

Verbeterde transparantie over het gebruik van je gegevens. 
Je ontvangt e-mails voor de uitvoering van de testen of trainingen of

of andere relevante info hieromtrent. 
Geen uitwisseling van je persoonlijke gegevens zonder jouw

uitdrukkelijke toestemming. 
Recht op informatie en inzage: voortaan mag jij bij elke organisatie
die informatie over jou heeft, navragen over welke gegevens deze

organisatie exact beschikt. 



WELKE PERSOONSGEGEVENS
WORDEN VERWERKT?

ZIJN JE PERSOONSGEGEVENS
BIJ OTHOR IN GOEDE

HANDEN? 

Ja! oTHOR is de gegevensverwerker. Je gegevens zijn strikt
geheim en enkel ter jouw beschikking. Jij beslist zelf wat je

delen wilt met anderen of niet. Je gegevens kunnen anoniem in
grotere groepsdata verwerkt worden.  

KAN JE JOUW
PERSOONSGEGEVENS

INKIJKEN OF VERBETEREN? 
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oTHOR verwerkt enkel deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen

van een webformulier. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij
bijvoorbeeld volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres,

telefoonnummer. 
De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt bij het afleggen van

testen (MYMINDSCAN of MYMINDWORKS) zijn de volgende: 
- identificatiegegevens (oa naam, email-adres, telefoonnummer),  

- beroep en betrekking 
- persoonlijke kenmerken 

- gegevens m.b.t de gezondheid 

Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die oTHOR over je
bewaart, op te vragen en te verbeteren of te wissen. 

Voor meer informatie over je persoonsgegevens die oTHOR bijhoudt kan
je terecht op volgend mailadres privacy@mymindscan.be.  

Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen de GDPR,
heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende

autoriteit. 
 

WWW.OTHOR.BE

Privacy beleid 
 

Heb je nog vragen omtrent onze privacy beleid, of kunnen we jou op een
andere manier verder helpen? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

privacy@mymindscan.be 
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 
© OTHOR BVBA 

 
ONLINE TOOLS FOR HUMAN ORGANISATIONS 
WEGGEVOERDENSTRAAT 44, 3500 HASSELT, 

0.660.576.334 
 
 

Heeft oTHOR jouw
persoonsgegevens nodig? 

Ja. Om de screening te kunnen doen en om je een
gepersonaliseerd advies te kunnen geven, moeten we de
gevraagde gegevens en resultaten, strikt persoonlijk en

geheim, bijhouden.  Enkel jij zelf kan deze gegevens inkijken.
De online tool MyMindScan of MyMindWorks verwerkt jouw

input volledig geautomatiseerd uit respect voor jouw privacy.



WELKE SOORTEN COOKIES
GEBRUIKEN WE?

GOOGLE ANALYTICS-COOKIES 

Via onze website www.othor.be wordt een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen
over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben hier geen invloed op. 
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oTHOR maakt gebruik van twee soorten cookies:  
sessie-cookies en Google Analytics 

 
 
 

Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen
van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze
dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van

onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd
zodra u uw webbrowser afsluit. 

 

Cookie-verklaring 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser

op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

worden teruggestuurd. 

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken zoals

Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code

worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest
u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen

wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die
zij via deze cookies verwerken.”

 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-
adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te
houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-

programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele

persoonsgegevens. 

SESSIE-COOKIES
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