Privacy
Vanaf 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Uw
persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.
De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel
belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat u begrijpt op welke
manier wij uw mailgegevens verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen
gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een privacyverklaring opgesteld.
Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op
via scl@kamer.cdenv.be
Het belangrijkste principe:
•

We gebruiken uw mailadres om met u te communiceren via onze nieuwsbrief. We
bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem. U kan ten alle tijdens
vragen om uw mailadres te wissen uit dit systeem.

Rechten
•
•
•

U hebt recht op inzage en correctie
U hebt het recht om vergeten te worden
U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens

Hebt u een klacht
Twijfel dan niet en neem contact op met ons via scl@kamer.cdenv.be
Hieronder kan je de volledige privacyverklaring nalezen.
PRIVACYVERKLARING van Kamerlid Jef Van den Bergh
Laatste wijziging 29 mei 2018
Dit is een privacyverklaring van Jef Van den Bergh. Deze privacyverklaring is onderworpen aan de
Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Aangezien
we een kleine organisatie zijn, is er conform de verordening geen “functionaris voor
gegevensbescherming” (of “DPO”) vereist. U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met
betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht bij de medewerker van Jef Van den Bergh
via scl@kamer.cdenv.be Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze
daarom regelmatig.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt
gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

•

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

•

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen

•

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)
We verwerken onderstaande persoonsgegevens op basis van actieve toestemming en/of
gerechtvaardigd belang conform de privacyverordening:
• om u informatie te verstrekken over het politiek werk dat Jef Van den Bergh uitvoert.
• om u informatie te verstrekken over een bepaald thema waarover u met ons contact op
nam.
• om u uit te nodigen voor studiedagen en netwerkmomenten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze
opslaan en verwerken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in een digitale, beveiligde omgeving.
Enkel de gegevens die door u worden aangeleverd, zullen door ons worden verwerkt.
We verwerken volgende persoonsgegevens:
• Uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres
• Specifieke beleidsdomeinen, thema’s
We verzamelen gegevens over de specifieke beleidsdomeinen of thema’s waarvoor iemand interesse
heeft op basis van haar of zijn uitdrukkelijke toestemming. Deze beleidsdomeinen zijn in lijn met de
bevoegdheden van het Kamerlid.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij aan de politieke partij
CD&V en de fracties van CD&V in de andere parlementaire assemblees voor zover ze enkel worden
gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
We maken geen gebruik van cookies, tracking, google analytics.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen
genomen:
• Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
hiervan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van
u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons
kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee
te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden
dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in
opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Wijziging privacyverklaring
We kunnen onze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd
worden op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden
opgeslagen. Stuur ons een e-mail naar scl@kamer.cdenv.be als u deze wilt raadplegen.

