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Privacybeleid - Voice Assist-app 

 

Uw werkgever begrijpt het belang dat u hecht aan privacy en informeert u hier over de manier waarop 

uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de Voice Assist-app gebruikt (via uw smartphone of 

het internet). 

 

Dankzij de Voice Assist-app kunt u de gewenste persoonsgegevens delen met uw (menselijke of digitale) 

Personal Assistant om de diensten die hij u verleent zo goed mogelijk te personaliseren. U kunt op elk 

ogenblik aanpassen welke gegevens wel of niet met de app worden gedeeld. 

Sommige van uw persoonsgegevens zijn evenwel noodzakelijk voor de goede werking van de app en het 

vergaren van deze gegevens is noodzakelijk: als u niet wilt dat deze persoonsgegevens worden verwerkt, 

dient u de Voice Assist-app niet te gebruiken.  

 

In het kader van de werking van de Voice Assist-app kunnen de volgende persoonsgegevens worden 

verwerkt:    

- Uw naam, voornaam, professioneel e-mailadres, (vast en mobiel) telefoonnummer, uw functie 

en de naam van uw bedrijf: deze gegevens worden verwerkt met als doel uw profiel op de app 

aan te maken en u te identificeren. Ze zijn nodig voor de goede werking van de app. 

- Uw contacten die op uw smartphone zijn opgeslagen: deze gegevens worden verwerkt om uw 

menselijke of digitale Personal Assistant toe te laten uw binnenkomende oproepen te 

verwerken. 

- De berichten die via uw menselijke of digitale Personal Assistant worden ontvangen en 

opgetekend. Deze berichten omvatten geen persoonlijke berichten die zijn opgeslagen op uw 

smartphone. Deze gegevens worden verwerkt om u precieze informatie te geven over de 

personen die u hebben opgebeld. U kunt deze berichten op elk ogenblik wissen. 

- Kalendergegevens, van de agenda van je smartphone of je agenda in de cloud. U kunt ervoor 

kiezen om alle details te delen of enkel die tijdssloten die aanduiden wanneer u vrij/bezet bent: 

deze gegevens worden verwerkt om uw menselijke of digitale Personal Assistant toe te laten 

afspraken voor u vast te leggen en ze in uw agenda op te slaan. 

- De historiek van uw oproepen: dit is de historiek van uw inkomende en uitgaande oproepen op 

uw smartphone (nr. van de oproeper en opgeroepene, tijdstip en duur van de oproepen). Deze 

gegevens worden verwerkt om de kwaliteit en de goede werking van de dienst te verzekeren. 
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- Uw voorkeuren inzake het communicatiekanaal tussen u en uw menselijke of digitale Personal 

Assistant (sms, e-mail, pushberichten...). Deze gegevens worden verwerkt om de ’app toe te 

laten met u te communiceren op basis van uw voorkeuren. 

- De e-mailmodellen die u eventueel hebt geconfigureerd: deze gegevens worden verwerkt om u 

toe te laten een automatisch antwoord naar uw contacten te sturen. 

- Uw persoonlijke voorkeuren i.v.m. het gebruik van de functies van de app (planning van de 

agenda, gebruik van de dienst, ...), om uw menselijke of digitale Personal Assistant toe te laten 

u de gewenste dienst te leveren. 

- Als uw werkgever dit voorziet en u ermee instemt, de geolocatiegegevens van uw smartphone. 

Uw profielgegevens worden bewaard zolang u de app gebruikt. Ze zullen worden gewist wanneer u de 

app van uw smartphone verwijdert. 

De gegevens die bij het gebruik van de Voice Assist-app worden verwerkt en verzameld, worden door 

uw werkgever bewaard. Ze zullen gedurende één jaar worden bijgehouden. 

 

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Om uw rechten 

uit te oefenen, kunt u zich tot uw werkgever wenden. 


