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1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden bewaard met als doel op een efficiënte en professionele
manier te communiceren over relevante topics rond de activiteiten van ReumaNet.
Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de nieuwsbrief correct
afgeleverd te krijgen.
Indien bepaalde persoonlijke gegevens (zie onderaan) niet of onvolledig meegedeeld
worden aan ReumaNet VZW kan het gebeuren dat je niet meer op de hoogte gehouden
zult worden van de activiteiten van ReumaNet.
De volgende persoonsgegevens worden bewaard:
Type gegevens
Email adres

Details
Email adres

Verantwoording
Voor het versturen van de
nieuwsbrief

Naam en
achternaam

Naam en achternaam

Aanspreken van de
geadresseerde in de
nieuwsbrief.
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2. Eventuele ontvangers van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel intern binnen ReumaNet verwerkt. Enkel indien u
een overeenkomst tekent waarbij uw expliciet uw toestemming geeft aan ReumaNet
kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgeven. De personen die uw
persoonsgegevens binnen ReumaNet kunnen inzien zijn alle werknemers die zich bezig
houden met het dagelijks bestuur en operationele taken binnen ReumaNet VZW. Voor
bepaalde activiteiten, zoals het opstellen en versturen van een nieuwsbrief, zullen uw
persoonsgegevens op externe software systemen bewaard worden.
3. Informatie omtrent het doorsturen van de persoonsgegevens naar een derde land
(buiten EU);
Uw contactgegevens zullen nooit naar een derde land doorgestuurd worden. Indien er
een verzoek is om gegevens door te sturen naar een derde land zal u hiervoor eerst uw
akkoord moeten geven.
4. De bewaartermijn, of de criteria waarmee de bewaartermijn bepaald wordt;
Uw contactgegevens worden tot 20 jaar na het geven van uw toestemming bewaard.
Indien u wenst dat al uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens verwijderd
worden kunt u hiervoor een mail sturen naar info@reumanet.be.
5. De betrokkene dient gewezen te worden op de rechten die hij heeft;
Volgens de Europese GDPR wetgeving die in voege treedt op 25 mei 2018 heeft u het
recht om op elk moment inzage te krijgen in de persoonsgegevens die verzameld
worden, aanpassingen te vragen indien persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn
of volledige verwijdering te vragen van de persoonsgegevens.
6. Recht om toestemming voor de verwerking in te trekken;
Op elk moment heeft u het recht uw gegevens in te kijken, te veranderen of te laten
verwijderen. Om dit te doen kunt u een email sturen naar info@reumanet.be. Indien u
een verzoek doet tot verwijderen van gegevens, dan zal dit gebeuren binnen een termijn
van 30 kalenderdagen.
7. Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder;
Indien u klacht wilt indienen rond het gebruik van uw persoonsgegevens in kader van de
nieuwsbrief kunt u zich wenden tot :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be
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