PRIVACYBELEID

GEGEVENSVERWERKING – DEFINITIES
“Beheerder” betreft de entiteit die beslist hoe en waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. In dit geval: ESTRO.
“Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming” betreft alle wetten en regelgeving aangaande het beheer en de verwerking van
persoonsgegevens onder het akkoord, inclusief die van de Europese Unie, de Europese Economische Zone en hun lidstaten, Zwitserland en
het Verenigd Koninkrijk.
“Datasubject” betekent de geïdentificeerde of identificieerbare persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
“GDPR” slaat op regelgeving (EUR) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 April 2016, die betrekking heeft op de
bescherming van natuurlijke personen aangaande het beheer van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en die de
regelgeving 95/46/EC (General Data Protection Regulation) vervangt.
“Persoonsgegevens” slaat op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en rechtspersoon
(daar waar de informatie van een rechtspersoon een gelijkaardige bescherming geniet als persoonsgegevens) of gegevens die een persoon
kunnen identificeren onder toepassing van de Data Protection Laws and Regulation.
“Verwerking” betreft elke behandeling of verzameling van behandelingen van uw persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. Het kan
gaan om het verzamelen, opslaan, organiseren, structuren, aanpassen, bevragen, consulteren, gebruiken, verspreiden of beschikbaar maken,
combineren, beperken, wissen of vernietiging van gegevens.
“Verwerker” slaat op de organisatie die persoonsgegevens verwerkt in naam van de “Beheerder”.
“Sub-verwerker” slaat op een verwerker die in opdracht van een verwerker persoonsgegevens verwerkt.
“Toezichthouder” slaat op een onafhankelijke overheidsinstelling, opgericht door een lidstaat van de EU in het kader van GDRP.

“ESTRO contactpersoon” is een persoon die contact heeft met ESTRO, maar geen lid is en niet deelneemt aan ESTRO activiteiten (zoals
cursussen of congressen).
“ESTRO deelnemer” is een persoon die deelneemt aan activiteiten georganiseerd door ESTRO.
“ESTRO lid” is een persoon die lid is van ESTRO.

Als contactpersoon van ESTRO is dit privacybeleid van toepassing op u:
ESTRO (“wij”, “ons”) beheert http://www.estro.org (de “website”). Hier vindt u de informatie over ons beleid inzake het verzamelen, gebruik
en publicatie van de persoonsgegevens die wij ons door de contactpersoon verstrekt worden. De informatie wordt verzameld via verschillende
kanalen (internet, mailing, marketing, …)
Verzamelde persoonsgegevens
Om een contactprofiel aan te maken en u informatie over ESTRO te bezorgen, is het nodig dat u volgende gegevens verstrekt:
-

Naam en voornaam
E-mail adres

Doel van de gegevensverwerking
ESTRO heeft deze gegevens nodig om u als Contactpersoon volgende informatie te bezorgen:
-

Marketing materiaal
Informatie over cursussen
Informatie over congressen
Informatie over alle voordelen die ESTRO biedt
ESTRO nieuwsbrief

Tijdsduur van de bewaring van persoonsgegevens
Uw gegevens zullen gedurende 1 jaar bewaard en verwerkt worden.
Na 1 jaar worden uw gegevens verwijderd en op geen enkele manier bewaard.
Wettelijke basis voor gegevensverwerking
Toestemming
Derde partij-verwerkers
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze dienstverleners binnen en buiten de Europese Unie. We hebben privacyovereenkomsten met al deze dienstverleners zodat elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder toezicht van ESTRO.
Uw rechten als een ESTRO contactpersoon
U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
-

Recht op een duidelijke beschrijving van het beheer van uw persoonsgegevens
Recht op verwijdering
Recht om informatie in te zien
Recht op rectificatie
Recht om een klacht in te dienen
Recht om gegevensverwerking te beperken
Recht om gegevens over te dragen
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

Contact
U kan ESTRO contacteren in verband met uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw recht of voor klachten via het volgende adres:
privacy@estro.org
U heeft eveneens de mogelijk om een klacht in te dienen bij het Belgische Agentschap voor Data Privacy:
commission@privacycommission.be
Om uw persoonsgegevens in te kijken of uw toestemming voor gegevensverwerking te wijzigen kan u terecht op:
http://www.estro.org/myESTRO

Als deelnemer aan ESTRO activiteiten is dit privacybeleid van toepassing op u:
ESTRO (“wij”, “ons”) beheert http://www.estro.org (de “website”). Hier vindt u de informatie over ons beleid inzake het verzamelen, gebruik
en publicatie van de persoonsgegevens die door de ESTRO deelnemer verstrekt worden. De informatie wordt verzameld via verschillende
kanalen (internet, mailing, marketing, …)
Verzamelde persoonsgegevens
Om een contactprofiel aan te maken en u informatie over ESTRO te bezorgen, is het nodig dat u volgende gegevens verstrekt:
-

Naam en voornaam
E-mail adres
Facturatieadres (privé of professioneel)
BTW nummer (wanneer van toepassing)

Doel van de gegevensverwerking
ESTRO heeft deze gegevens nodig om u als deelnemer aan ESTRO activiteiten volgende informatie te bezorgen:
-

Marketing materiaal
Informatie over cursussen
Informatie over congressen
Informatie over alle voordelen die ESTRO biedt
ESTRO nieuwsbrief
Informatie over ESTRO activiteiten waaraan u deelneemt
Factuur voor ESTRO activiteiten waaraan u deelneemt

Tijdsduur van de bewaring van persoonsgegevens
Uw gegevens zullen bewaard en verwerkt worden voor een periode van 2 jaar omdat een aantal van onze activiteiten enkel om de twee jaar
doorgaan.
Na 2 jaar worden uw gegevens verwijderd en op geen enkele manier bewaard, tenzij u in deze periode facturen van ESTRO heeft ontvangen.
Alle facturen worden voor een periode van 7 jaar bijgehouden om tegemoet te komen aan de Belgische belastingswetgeving.
Wettelijke basis voor gegevensverwerking
Toestemming of contractuele overeenkomst indien u deelneemt aan ESTRO activiteiten.
Derde partij-verwerkers
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze dienstverleners binnen en buiten de Europese Unie. We hebben privacyovereenkomsten met al deze dienstverleners zodat elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder toezicht van ESTRO.
Uw rechten als een deelnemer aan ESTRO activiteiten
U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
-

Recht op een duidelijke beschrijving van het beheer van uw persoonsgegevens
Recht op verwijdering
Recht om informatie in te zien
Recht op rectificatie
Recht om een klacht in te dienen
Recht om gegevensverwerking te beperken
Recht om gegevens over te dragen
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

Contact
U kan ESTRO contacteren in verband met uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw recht of voor klachten via het volgende adres:
privacy@estro.org
U heeft eveneens de mogelijk om een klacht in te dienen bij het Belgische Agentschap voor Data Privacy:
commission@privacycommission.be
Om uw persoonsgegevens in te kijken of uw toestemming voor gegevensverwerking te wijzigen kan u terecht op:
http://www.estro.org/myESTRO

Als lid van ESTRO is dit privacybeleid van toepassing op u:
ESTRO (“wij”, “ons”) beheert http://www.estro.org (de “website”). Hier vindt u de informatie over ons beleid inzake het verzamelen, gebruik
en publicatie van de persoonsgegevens die wij ontvangen van onze contact. De informatie wordt verzameld via verschillende kanalen
(internet, mailing, marketing, …)
Verzamelde persoonsgegevens
Om een contactprofiel aan te maken en u informatie van ESTRO te bezorgen, is het nodig om dat u volgende gegevens verstrekt:
-

Naam en voornaam
E-mail adres
Facturatieadres (privé of professioneel)
BTW nummer (wanneer van toepassing)

De details van uw kredietkaart zullen eveneens gebruikt worden maar zullen op geen enkele manier door ESTRO bewaard worden en enkel
gebruikt voor het uitvoeren van uw online betalingen via onze dienstverlener voor betalingen.

Doel van de gegevensverwerking
ESTRO heeft deze gegevens nodig om u als ESTRO lid volgende informatie te bezorgen:
-

Marketing materiaal
Informatie over cursussen
Informatie over congressen
ESTRO nieuwsbrief
Informatie over ESTRO activiteiten waaraan u deelneemt
Factuur voor ESTRO activiteiten waaraan u deelneemt
Type lidmaatschap
Informatie over de voordelen die uw ESTRO lidmaatschap biedt
Overzicht van de cursussen waaraan u heeft deelgenomen
Organisatie van de cursus

Daarnaast zullen uw persoonsgevens ook gebruikt worden om na te gaan welke informatie het nuttigst is voor u en worden uw
persoonsgegevens toegevoegd aan de lijst van deelnemers aan ESTRO activiteiten.
U zal volgende informatie ontvangen om zeker te zijn dat u geïnformeerd bent over uw ESTRO lidmaatschap:
-

Bevestigingsbrief
Facturen
Informatie over de Algemene Vergadering
Informatie over de verkiezingen

Tijdsduur van de bewaring van persoonsgegevens
Uw gegevens zullen bewaard en verwerkt worden voor de looptijd van uw lidmaatschap + 24 maanden.
Daarna worden uw gegevens verwijderd en op geen enkele manier bewaard, tenzij u in deze periode facturen van ESTRO heeft ontvangen. Alle
facturen worden voor een periode van 7 jaar bijgehouden om tegemoet te komen aan de Belgische belastingswetgeving.
Wettelijke basis voor gegevensverwerking
Contractuele overeenkomst.
Derde partij-verwerkers
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze dienstverleners binnen en buiten de Europese Unie. We hebben privacyovereenkomsten met al deze dienstverleners zodat elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder toezicht van ESTRO.
Uw rechten als een ESTRO lid
U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
-

Recht op een duidelijke beschrijving van het beheer van uw persoonsgegevens
Recht op verwijdering
Recht om informatie in te zien
Recht op rectificatie
Recht om een klacht in te dienen
Recht om gegevensverwerking te beperken
Recht om gegevens over te dragen
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

Contact
U kan ESTRO contacteren in verband met uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw recht of voor klachent via het volgende adres:
privacy@estro.org
U heeft eveneens de mogelijk om een klacht in te dienen bij het Belgische Agentschap voor Data Privacy:
commission@privacycommission.be
Om uw persoonsgegevens in te kijken of uw toestemming voor gegevensverwerking te wijzigen kan u terecht op:
http://www.estro.org/myESTRO

