
 
 
 

SprintLink Belgium BV 
INTEGRITEITSLIJN BELEID INZAKE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 
1. Wat is de T-Mobile integriteitslijn? 

T-Mobile US, Inc. met geregistreerd adres op 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, VS en haar 
dochterondernemingen (gezamenlijk "T-Mobile") met inbegrip van SprintLink Belgium BV, Havenlaan 86C 
box 204, 1000 Brussel, België ("SprintLink"), hebben een zakelijke gedragscode ingevoerd ("Code") die 
weergeeft hoe T-Mobile zich inzet voor ethische zakelijke praktijken. 

Alle werknemers van T-Mobile worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de normen in de 
Code en worden bij deze verplicht alle schendingen van het beleid van T-Mobile, de Code alsmede van alle 
wetten en voorschriften, te melden. De integriteitslijn is één manier die werknemers of belanghebbende 
derden kunnen gebruiken om zorgen te uiten die ze mogelijk hebben of om advies te vragen over wat te doen 
als ze denken dat er een schending is of iets niet juist lijkt. 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? 

SprintLink is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de 
integriteitslijn. U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van 
SprintLink: [privacy@t-mobile.com]. 

3. Welke informatie kan via de integriteitslijn worden gemeld? 

Als u denkt dat er een schending van de Code heeft plaatsgevonden, moet u deze vermoede schending melden 
aan uw directe supervisor of plaatselijke manager, HR Manager, vertrouwenspersoon of vertrouwelijke 
integriteitsadviseur, controller of externe auditor. Als u liever niet plaatselijk meldt of na het melden vindt 
dat uw melding niet behoorlijk is onderzocht, kunt u zorgen inzake de hierna vermelde onderwerpen melden 
aan de moedermaatschappij in de Verenigde Staten via de integriteitslijn. 

Melding via de integriteitslijn blijft echter optioneel en ondergeschikt aan de gebruikelijke hiërarchische en 
wettelijk geregelde rapportagestructuren die binnen SprintLink gelden. U mag deze optie alleen gebruiken 
om zorgen over de volgende feitelijke of vermoedelijke schendingen ("beoogde zaken") melden: 

(1) het doelbewust, onethisch of om dubieuze redenen registreren van boekhoudgegevens en financiële 
gegevens of rapporten, (2) het geven of accepteren van geschenken of betalingen aan/van verkopers, 
leveranciers, dealers, andere derden of overheidsfunctionarissen met de intentie om onrechtmatig te 
beïnvloeden, (3) schendingen of het niet-naleven van een regel, voorschrift of wet na te leven, (4) wanneer 
de handeling van een werknemer of iemand anders een situatie creëert waarbij de loyaliteitsplicht van de 
werknemer jegens T-Mobile of het vermogen om te handelen in het beste belang van het bedrijf wordt 
gecompromitteerd, (5) onbevoegde toegang tot, bekendmaking of misbruik van gevoelige informatie van een 
klant, (6) het onthouden van normale privilegiën of rechten op grond van de beschermde klasse van een 
persoon, (7) onbevoegde toegang tot, bekendmaking of misbruik van gevoelige informatie van een 
werknemer, (8) elke situatie waarbij gevaarlijk of materiaal of afvalmateriaal incorrect wordt opgeslagen, 
gehanteerd of verwijderd of nalaten om het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf te volgen, (9) opzettelijke 
misleiding om oneerlijk of onrechtmatig voordeel te verkrijgen, (11) nalaten om een beleid, wet of voorschrift 
na te leven met negatieve gevolgen voor de gezondheid of veiligheid van werknemers, zakelijke partners, 
dealers of klanten van T-Mobile, (12) ieder vorm van vergelding jegens een persoon omdat deze zich heeft 
verzet tegen een onwettige arbeidspraktijk of een aanklacht heeft ingediend, getuigenis heeft afgelegd, of 
meegewerkt of deelgenomen heeft aan een onderzoek, (13) een handeling of situatie die de beveiliging van 



 
 
werknemers, dealers, zakelijke partners of klanten beïnvloed, (15) onbevoegde toegang tot, bekendmaking 
of misbruik van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke zakelijke informatie van T-Mobile, (16) incidenten 
gerelateerd aan het nemen van geld, handelswaar of ander eigendom zonder toepassing van geweld en (17) 
wanneer een werknemer zich inlaat met de vernieling, het verlies of verspilling van bedrijfsmiddelen hetzij 
door opzet of nalatigheid. 

In alle gevallen waarin een aangelegenheid betrekking heeft op aanwerving, ontslag, promotie en demotie of 
werkomstandigheden, moeten in eerste instantie de onder plaatselijke wet- en regelgeving verplichte 
procedures worden nageleefd. Voorts komt de Integriteitslijn niet in de plaats van de hulpdiensten die in 
dergelijke gevallen altijd moeten worden ingeroepen (bijvoorbeeld wanneer de fysieke integriteit van 
werknemers wordt bedreigd). 
 
Andere dan de hierboven vermelde aangelegenheden moeten worden gemeld aan uw directe supervisor of 
plaatselijke manager of volgens wettelijk geregelde rapportagestructuren en mogen niet via de integriteitslijn 
worden gemeld. 
 

4. Hoe iets melden via de integriteitslijn? 

U kunt beoogde zaken melden via de T-Mobile integriteitslijn op, https://www.t-mobile.com/responsibility/ 
legal/integrity-line. De integriteitslijn wordt beheerd door een derde partij, Convercent, Inc., 3858 Walnut 
Street, Suite #255 Denver, CO 80205, VS ("Convercent" of de “beheerder van de Integriteitslijn”). 
 
Leidinggevend personeel wordt aangemoedigd zich te identificeren bij het doen van melding, zodat 
SprintLink zo spoedig en grondig mogelijk gevolg kan geven aan de aangelegenheid Anonieme melding 
wordt niet aangemoedigd en wordt met extra voorzichtigheid behandeld. 
 
Het gebruik van de Integriteitslijn is vrijwillig en niet verplicht, en er geen gebruik van maken heeft geen 
nadelige gevolgen voor SprintLink zal geen disciplinaire, discriminatoire of vergeldingsacties ondernemen 
tegen werknemers die te goeder trouw melding doen. SprintLink kan echter niet garanderen dat personen die 
onderwerp zijn van een melding en derden geen juridische (civiele of strafrechtelijke) stappen zullen 
ondernemen tegen de melding doende persoon in het geval van lasterlijke meldingen of verklaringen. 
  

5. Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als gevolg van een melding 
via de integriteitslijn? 

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

• identiteit, functie en contactgegevens (bijv., voor- en achternaam, verificatiegegevens, 
identificatienummer, functietitel, werkadres, telefoonnummer, e-mailadres) van de meldende 
persoon. Persoonlijke gegevens van de meldende persoon worden daarom alleen verwerkt als deze 
er bij het indienen van de melding vrijwillig voor kiest, bij wijze van uitzondering, om zijn of haar 
identiteit bekend te maken; 

• identiteit, functie en contactgegevens van de personen die het onderwerp vormen van de melding,  
• identiteit, functie en contactgegevens van de personen betrokken bij de verwerking van de gemelde 

feiten; 
• persoonsgegevens in (i) de gemelde feiten, (ii) communicaties en andere informatie verzameld en 

gecontroleerd in verband met de melding en het daaropvolgende onderzoek van de gemelde feiten 
en in (iii) het onderzoeksrapport; en 

• persoonsgegevens in informatie betreffende het resultaat en gevolgen van het onderzoek van de 
gemelde feiten. 

https://www.t-mobile.com/responsibility/%0blegal/integrity-line
https://www.t-mobile.com/responsibility/%0blegal/integrity-line


 
 
Gevoelige informatie en persoonlijke gegevens die verband houden met verdenkingen, vervolgingen of 
veroordelingen van strafbare handelingen zullen alleen worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor het 
beheer van SprintLink’s eigen rechtszaken of voor zover anderszins toegestaan volgens toepasselijk recht. 
Het verstrekken van persoonsgegevens door u als persoon die melding doet in overeenstemming met de hierin 
beschreven procedures is vrijwillig. Nalaten om persoonsgegevens te verstrekken met betrekking tot de 
gemelde feiten kan vertraging veroorzaken of kan het onmogelijk maken voor SprintLink om gevolg te geven 
aan elke melding die u doet. Het verstrekken van uw identiteit is in elk geval vrijwillig en er zijn geen 
negatieve gevolgen als u niet uw identiteit verstrekt. Anonieme meldingen worden extra voorzichtig 
afgehandeld. 
 
Afhankelijk van toepasselijk recht heeft de melding doende persoon de verplichting tot vertrouwelijkheid 
met betrekking tot de melding, zolang deze in behandeling is. Bij het doen van melding heeft de melding 
doende persoon het recht zichzelf niet te beschuldigen. 
 

6. Wat is het doel van gegevensverwerking? 

Het verwerken van persoonsgegevens in meldingen ingediend via de integriteitslijn en verkregen tijdens een 
onderzoek is essentieel voor het implementeren van de Code, naleving van toepasselijke wetgeving door het 
bedrijf te garanderen en integriteit en ethiek te handhaven in zakelijke praktijken. Het maakt het onderzoek 
van het gemelde gedrag mogelijk en alle nodige corrigerende maatregelen op basis van dit onderzoek, zoals 
beschreven in deze verklaring. 
 

7. Wat is de wettelijke basis voor gegevensverwerking? 

De wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens door SprintLink gerelateerd aan de integriteitslijn is: 
 

• de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen nagestreefd door SprintLink en/of T-
Mobile gebaseerd op een beoordeling van de legitieme belangen van SprintLink en/of T-Mobile en 
de relevante belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen. De legitieme 
belangen van SprintLink en/of T-Mobile omvatten het onderzoeken van en het nemen van de 
aangewezen maatregelen gerelateerd aan een mogelijke schending van de beoogde code en 
garanderen van naleving en het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims in deze 
context. De legitieme belangen van SprintLink en T-Mobile omvatten ook: 

o preventie van fraude en wangedrag met betrekking tot boekhouding, interne 
boekhoudcontroles, auditkwesties en verslaglegging;  

o de strijd tegen omkoping, bancaire en financiële criminaliteit en handel met voorkennis; en 
o het beschermen van legitieme milieubelangen en mensenrechten. 

Nalaten om deze legitieme belangen na te streven kan ernstige gevolgen hebben voor SprintLink 
en/of T-Mobile. 

 
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is onderworpen aan 

wetgeving in de EU of lidstaten, zoals bijvoorbeeld anti-omkoopwetgeving en andere wetten en 
regels [waaronder, in de toekomst, richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 aangaande de 
bescherming van personen die melding doen van overtredingen van Europese wetgeving en de 
implementatie van nationale wetgeving]. 
 

• De verwerking is noodzakelijk om wettige claims te realiseren, uitoefenen of te verdedigen. 
Persoonlijke gegevens die verband houden met verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen van 
strafbare handelingen zullen alleen worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor het beheer van 
SprintLink’s eigen rechtszaken of voor zover anderszins toegestaan volgens wetgeving van de 
Europese Unie of van lidstaten. 



 
 

8. Wie kan de integriteitslijn gebruiken? 

Personen, met inbegrip van werknemers en functionarissen van T-Mobile en haar dochterondernemingen, de 
leden van de Raad van Bestuur van T-Mobile, zakelijke partners (waaronder agenten, aannemers, verkopers 
en leveranciers) en andere derde partijen kunnen meldingen doen in overeenstemming met Paragraaf 3 
hierboven.  

9. Wordt de informatie vertrouwelijk gehouden? 

Als u kiest om uw identiteit bekend te maken bij het indienen van de melding, worden uw identiteitsgegevens 
zoals hierna behandeld: 

De identiteit van een persoon die in goed vertrouwen melding doet zal waar mogelijk op een vertrouwelijke 
manier worden verwerkt. Alleen personen voor wie een strikte noodzaak tot kennisneming geldt, zullen de 
rapporten verzamelen en verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan een specifieke geheimhoudings- 
plicht. 
 
In principe wordt de identiteit van een persoon die te goeder trouw melding doet, niet bekendgemaakt aan 
derden, tenzij deze daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of anderszins op grond van het 
toepasselijke recht verplicht is (bijvoorbeeld op grond van verplichtingen die zijn opgelegd per wetgeving 
van de Europese Unie of een lidstaat daarvan, in het kader van een onderzoek door nationale autoriteiten of 
gerechtelijke procedures, onder meer ter veiligstelling van de rechten van de beklaagde persoon). 
Overeenkomstig het geldend recht mag de vertrouwelijkheid van de melding doende persoon niet worden 
gegarandeerd in het geval van kwaadwillige valse aangifte of valse of lasterlijke aangiftes of verklaringen. 

10. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden en naar het buitenland? 

T-Mobile US, Inc. en Convercent bevinden zich in de Verenigde Staten. Volgens de Europese Commissie 
bieden de Verenigde Staten geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De volgende 
voorzorgsmaatregelen zullen worden gebruikt om te garanderen dat de doorgifte van persoonsgegevens naar 
T-Mobile US, Inc. en Convercent de vereisten van art. 44 e.v. AVG naleven: 

• SprintLink en T-Mobile US, Inc. hebben een aangewezen overeenkomst voor doorgifte van gegevens 
aangegaan op basis van standaard contractuele bepalingen (2004/915/EC). 

• Convercent verwerkt gegevens ontvangen via de integriteitslijn uitsluitend volgens de instructies 
onder een gegevensverwerkingsovereenkomst dat de standaard contractuele bepalingen omvat 
(2010/87/EU). 

Exemplaren van de overeenkomsten vermeld in deze paragraaf zijn verkrijgbaar door contact op te nemen 
met privacy@t-mobile.com.  

11. Wat gebeurt er met uw melding? 

Meldingen die voldoende specifiek zijn en betrekking hebben op binnen de beleidssfeer vallende zaken, 
worden door de beheerder van de Integriteitslijn eerst automatisch doorgegeven aan een persoon die specifiek 
is aangewezen voor de behandeling van uit België afkomstige meldingen (de “Klachtenmanager”). 

Voor België is Kimberley Liggett aangesteld als klachtenmanager, te bereiken onder: 
Kimberley.Theuma@sprint.com. 

De klachtenmanager is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen in de omgang met meldingen, handelt 
met voldoende onafhankelijkheid tegenover SprintLink, en behandelt de meldingen en klachten met uiterste 



 
 
discretie. De klachtenmanager handelt de melding zo veel mogelijk plaatselijk af en kan, afhankelijk van de 
aard en ernst van de melding (bijvoorbeeld als het een aangelegenheid betreft die niet of niet langer kan naar 
behoren uitsluitend binnen België of de EU kan worden behandeld), deze doorgeven aan de afdeling Naleving 
en Ethiek van T-Mobile voor verdere beoordeling en onderzoek, indien wenselijk. Indien noodzakelijk wordt 
de melding gedeeld met adviseurs en forensische en auditbedrijven, afhankelijk van de inhoud van de 
melding 

Meldingen van zaken die buiten de beleidssfeer vallen, zullen worden geweigerd en verwijderd en de 
meldende persoon zal worden geïnformeerd dat hij/zij dit plaatselijk moet melden aangezien dit niet kan 
worden gedaan via de integriteitslijn. 

Als een melding wordt geverifieerd tijdens het onderzoek, voor zover dit vereist is om het geverifieerde 
wangedrag te verhelpen en/of bestraffen, wordt de lijnmanager van de werknemers in kwestie geïnformeerd, 
indien nodig gebaseerd op de ernst en aard van de geverifieerde melding. 

Automatische beslissingen worden niet genomen. 

12. Informatie aan werknemers die het onderwerp vormen van een melding 

Werknemers worden zo snel mogelijk geïnformeerd over het feit dat ze het onderwerp zijn van een melding 
nadat de melding is geregistreerd volgens toepasselijke wetgeving. Deze informatie kan echter worden 
uitgesteld als dit noodzakelijk is voor onderzoeksdoeleinden of voor bewijsvoering. 

13. Wat zijn de gevolgen van een onrechtmatige melding? 

Onrechtmatige meldingen, waaronder meldingen te kwader trouw, kunnen resulteren in disciplinaire 
maatregelen, tot en met beëindiging van dienstverband, alsook strafrechtelijke sancties in overeenstemming 
met de toepasselijke arbeidswetten en alle andere toepasselijke regels of voorschriften.  

14. Informatieopslag 

Alle informatie die wordt verzameld als gevolg van een melding zal slechts zo lang als noodzakelijk worden 
bewaard en voor het doel waarvoor ze werd verzameld met naleving van toepasselijke wetgeving, zoals 
hieronder beschreven.  

Persoonsgegevens gerelateerd aan meldingen die ongefundeerd blijken, zullen onmiddellijk worden 
verwijderd. Persoonsgegevens gerelateerd aan meldingen die uitmonden in een onderzoek zullen 
onmiddellijk en gewoonlijk binnen 2 maanden na het afronden van het onderzoek worden verwijderd of 
geanonimiseerd, tenzij disciplinaire maatregelen of wettelijke procedures worden aangevat zoals hierboven 
aangegeven, in welk geval de gegevens worden bewaard tot deze procedures definitief zijn afgerond. 

15. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

Personen (zoals elke meldende persoon of persoon die het onderwerp vormt van een melding) hebben een 
aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt zoals beschreven in dit beleid. 
Deze worden hierna samengevat. Let op dat het uitoefenen van deze rechten onderhevig is aan bepaalde 
vereisten en voorwaarden zoals uiteengezet in toepasselijke wetgeving (bijv. de AVG). Deze rechten kunnen 
ook beperkt zijn door plaatselijke gegevensbeschermingswetten. 

Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsautoriteit voor gegevens-
bescherming. 



 
 
Als u deze rechten wilt uitoefenen, moet u contact opnemen met de Chief Privacy Officer van T-Mobile op 
privacy@t-mobile.com. 

(i) Recht op toegang 

Personen kunnen het recht hebben om bevestiging van SprintLink te verkrijgen of hun persoonsgegevens 
zijn verwerkt, en indien dit het geval is, toegang vragen tot deze persoonsgegevens, met inbegrip van de 
categorieën van verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking en de ontvangers of categorieën 
van ontvangers. Personen hebben het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt. 

Aangezien het nodig kan zijn om rekening te houden met de belangen van anderen, is dit geen absoluut recht 
en de belangen van andere personen kunnen het recht van toegang beperken. Het recht op toegang is 
bijvoorbeeld niet geldig in zoverre deze toegang informatie zou bekendmaken die volgens de wet of aard 
geheim moet worden gehouden, voornamelijk wegens doorslaggevende legitieme belangen van een derde 
partij. 

(ii) Recht van rectificatie 

Personen kunnen het recht hebben om van ons de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hen 
te verkrijgen. Naargelang het doel van de verwerking kunnen personen het recht hebben om onvolledige 
persoonsgegevens te laten aanvullen, met inbegrip van door het verstrekken van een aanvullende verklaring.  

(iii) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten) 

Personen kunnen het recht hebben om verwijdering van persoonsgegevens over hen te vragen.  

(iv) Recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van verwerking van uw 
persoonsgegevens te verkrijgen. In dit geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en kunnen 
alleen door ons worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. 

(v) Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Personen kunnen het recht hebben om persoonsgegevens over hen te ontvangen die ze hebben verstrekt in 
een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunnen het recht hebben om deze 
gegevens naar een andere entiteit over te dragen. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vi) Recht van bezwaar 

Personen kunnen in bepaalde omstandigheden op gronden die verband houden met hun bijzondere 
situatie op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door ons en 
we kunnen verplicht zijn om niet langer hun persoonsgegevens te verwerken. 

mailto:privacy@t-mobile.com
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