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PRIVACYBELEID VAN BCCA

1.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
BCCA vzw (Aarlenstraat 53, B-1040 Brussel, KBO nr.
0449.439.701) (hierna “BCCA”) bepaalt de middelen en de
doeleinden
(finaliteit)
van
de
verwerking
van
(persoons)gegevens die geregistreerd en gebruikt worden door
applicaties of websites van BCCA, en is als dusdanig de
verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de
zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
(persoons)gegevens (zoals gewijzigd) (hierna “Privacywet”).

2.

GEGEVENS OPGENOMEN IN VERSLAGEN OF ANDERE
DOCUMENTEN
BCCA behoudt zich het recht voor om de gegevens en de
resultaten van een verslag, van een certificaat of van enige
andere analyse die is uitgevoerd voor of op vraag van een klant
van BCCA te verwerken als een deel van een algemene
databank of van een ander informatiesysteem.

4.

7.

WIJZIGINGEN
BCCA kan de bepalingen van dit privacybeleid van tijd tot tijd
wijzigen door de bijgewerkte versie op haar websites en
applicaties te plaatsen. BCCA brengt de gebruiker binnen een
redelijke termijn op de hoogte van een eventuele wijziging.
BCCA raadt de gebruiker aan de bepalingen van dit
privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven
van de manier waarop BCCA uw persoonsgegevens gebruikt.

8.

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTER
Het privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch
recht. Bij elk geschil met betrekking tot het privacybeleid wordt
gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent
dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de
partijen akkoord dat alle geschillen omtrent het privacybeleid
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel
behoren.

DOEL VAN DE VERWERKING

5.1. BCCA zal de meegedeelde (persoons)gegevens verwerken
voor de volgende doeleinden:
- uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, onder meer
het leveren en factureren van producten en diensten en het
verstrekken van de nodige informatie;
- publiceren van bepaalde gegevens, o.a. door BCCA
verleende erkenningen, certificaten en attesten;
- treffen van maatregelen ter verificatie van de
(persoons)gegevens bij aanmelding op een website of web
applicatie van BCCA, evenals het treffen van voorzieningen
ter beveiliging van die gegevens;
- opstellen
en
ter
beschikking
stellen
van
(inspectie)verslagen;
- beheer van elektronische betalingen en fraudebestrijding;
en
- om de gebruikers op de hoogte te houden van de recente
veranderingen en nieuwigheden van BCCA of een met haar
verbonden onderneming en voor marketingdoeleinden

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

6.1. De personen wiens (persoons)gegevens worden verwerkt
hebben een inzage- en correctierecht inzake de op hen
betrekking hebbende (persoons)gegevens die verwerkt worden
in de bestanden van BCCA. Dit inzage- en correctierecht kan
worden uitgeoefend door het sturen van een brief of e-mail
overeenkomstig artikel 9 (“contact”).
6.2. De personen wiens (persoons)gegevens worden verwerkt
hebben ook steeds het recht om te weigeren dat zijn of haar
(persoons)gegevens voor directe marketingdoeleinden worden
gebruikt.
6.3. BCCA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen
genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd
gebruik van de (persoons)gegevens te vermijden. BCCA kan in
geen geval aansprakelijk zijn voor identiteitsdiefstal,
datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op de
informaticasystemen zal BCCA onmiddellijk alle mogelijke
maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum
te beperken.

E-MAILADRES
BCCA registreert het (de) e-mailadres(sen) dat (die) de
gebruiker meedeelt. Na voorafgaand akkoord van de gebruiker
kan BCCA de gebruiker nieuwsbrieven sturen. De gebruiker
kan echter steeds aangeven dat hij dergelijke berichten niet
langer wil ontvangen. De toelating om dergelijke berichten te
sturen, wordt uitdrukkelijk gevraagd wanneer de gebruiker zijn
e-mailadres voor de eerste keer wordt gevraagd. Bovendien
bevat elk e-mailbericht ook de mogelijkheid om zijn recht op
verzet uit te oefenen. Indien er verscheidene e-mailadressen
geregistreerd zijn, kan het nodig zijn om dit recht van verzet
voor elk van die adressen uit te oefenen.

5.

5.2. De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden
overgemaakt aan een met BCCA verbonden onderneming of
aan derden voor het uitvoeren en afwikkelen van enige
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
of in geval van wettig belang. De meegedeelde
(persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk.
6.

VERZAMELDE (PERSOONS)GEGEVENS
BCCA registreert de gegevens die gebruikers haar meedelen.
De (persoons)gegevens die onder meer worden verzameld zijn:
voor- en familienaam, geboortedatum, geboorteplaats,
functie/beroep,
telefoonnummer,
adres,
e-mailadres,
taalvoorkeur. Daarnaast registreert BCCA gegevens die
betrekking hebben op de klanten van haar gebruikers en die
haar worden meegedeeld door haar gebruikers met het oog op
het uitvoeren van de dienstverlening door BCCA. Het gaat om
naamgegevens (naam, adres, telefoon, enz.) of andere
gegevens (bijvoorbeeld uren van beschikbaarheid).

3.

(mailings) door BCCA of een met haar verbonden
onderneming (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

9.

CONTACT
Voor alle vragen, klachten of opmerkingen kan de gebruiker
ons bereiken via de volgende kanalen:
 per brief:
Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, België,
t.a.v. de directie;
 via e-mail:
mail@bcca.be
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