Privacyverklaring nieuwsbrief

Tracé Brussel vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich
aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit houdt concreet in dat we:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder beschreven.
 enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de aangegeven
doeleinden.
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
 technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partners, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Via onze privacyverklaring informeren we u op een duidelijke en transparante manier hoe Tracé
Brussel vzw precies omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze
privacyverklaring nog vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons contact opnemen via:
Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26
1000 Brussel
02 511 99 72
info@tracebrussel.be

Welke persoonsgegevens en waarom verwerken
Tracé Brussel vzw wil iedereen die wenst op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het
Brussels opleidings-en tewerkstellingslandschap. Dit doen we door wekelijks informatie te bundelen
over belangrijke events, te focussen op nieuwe beleidsevoluties of te inspireren met nieuws uit de
sector.
Om deze doelstelling te realiseren verzamelen we volgende persoonsgegevens:




identiteitsgegevens: naam en voornaam
contactgegevens: e-mail
organisatiegegevens: naam organisatie (optioneel)

Deze persoonsgegevens worden bijgehouden via MailChimp. We gebruiken deze gegevens
uitsluitend voor het verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief en het beheren van uw abonnement.

Verstrekking en uitwisseling van gegevens
Voor het versturen van de nieuwsbrief werkt Tracé Brussel vzw op grond van ondubbelzinnige
actieve toestemming. Dit houdt elke lezer de nieuwsbrief pas ontvangt na het geven van zijn
uitdrukkelijk akkoord voor het gebruik van de noodzakelijke persoonsgegevens.
Elke lezer kan zich op elk moment uitschrijven op de Tracé Brussel nieuwsbrief. De persoonsgegevens
worden dan onmiddellijk verwijderd uit de database.
Aangezien we uw gegevens bewaren via MailChimp, is deze laatste verwerker van de data. Bijgevolg
heeft Tracé Brussel vzw een verwerkersovereenkomst met MailChimp waarin de afspraken rondom
het gebruik van de data en de bescherming hiervan om de privacy te waarborgen zijn vastgelegd.
Tenslotte benadrukken we dat deze persoonsgegevens nooit doorgegeven of beschikbaar gesteld
worden aan andere derden.

Bewaartermijn
Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens voor de
nieuwsbrief worden meteen verwijderd wanneer een lezer aangeeft dat hij de nieuwsbrief niet
langer wenst te ontvangen.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 Tracé Brussel vzw hanteert een wachtwoordbeleid.
 Enkel aangeduide medewerkers hebben toegang tot de databank van MailChimp.
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens en zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren.
 Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
direct aan een andere partij. Om uw identiteit hierbij te kunnen controleren en misbruik te
voorkomen, zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de
eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uiteraard heeft steeds ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring
Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we steeds
aankondigen via onze website.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een
email indien u deze wenst raadplegen.
De laatste wijziging aan de Privacyverklaring nieuwsbrief gebeurde op 24 mei 2018.

