ASV – Privacy Verklaring
ASV - Antwerpse Scheepvaartvereniging VZW is begaan met uw
privacy en wil volledig transparant zijn over de wijze waarop uw
persoonsgegevens in het kader van onze diensten en activiteiten als
belangenvereniging verzameld en verwerkt worden.
Persoonsgegevens wil zeggen alle informatie die in onze bestanden
aanwezig is over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen.
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de
verwerking van de persoonsgegevens. Er vindt geen externe
verwerking van uw gegevens plaats door derden.
Waarom houden wij uw gegevens bij?
1.
Leden van de vereniging
Wij hebben uw gegevens nodig voor het beheer van het lidmaatschap,
alsook om onze leden optimaal van dienst te kunnen zijn.
Informeren is één van onze kerntaken, en wij houden uw gegevens bij
als u ons vraagt om u onze circulaires te sturen, om u te kunnen
uitnodigen voor events of infosessies, of om uw vragen te kunnen
beantwoorden.
Wij zijn een actief onderdeel van de gemeenschap van Antwerpse
scheepsagenten, en wij houden eraan om in voortdurend nauw contact
te staan met u en gemakkelijk met u te kunnen communiceren.
Ook willen u zoveel mogelijk betrekken bij onze acties en ons beleid.
Een belangenvereniging is zo sterk als de som van haar leden, en de
kennis die deze leden kunnen bijdragen in onze dossiers is cruciaal.
Wij zullen dan ook uw gegevens bijhouden in het kader van interne of
externe mandaten of in het kader van uw deelname aan interne of
externe werkgroepen of werkvergaderingen.
2.
Derden
Wij houden ook uw gegevens bij wanneer u onderdeel uitmaakt van het
netwerk waarmee wij in het kader van onze activiteiten en
dienstverlening contact willen of moeten houden om de belangen van
onze leden naar behoren te kunnen verdedigen.
Daarnaast kunnen wij ook uw persoonsgegevens bijhouden als uw
werkgever goederen of diensten leert aan onze vereniging.
Persoonsgegevens van andere personen dan hierboven beschreven,
worden door ons niet bijgehouden.
Om welke gegevens gaat het?
Wij houden geen andere gegevens van u bij dan die welke noodzakelijk
zijn om onze rol als belangenvereniging ten dienste van de
gemeenschap van Antwerpse scheepsagenten, zo goed als mogelijk te
kunnen vervullen, of die nodig zijn om onze eigen werking te
ondersteunen.
Ook houden wij enkel professionele gegevens bij die gelieerd zijn aan
uw werkgever en de functie die u daar uitoefent. Het aantal gegevens
dat wij van u bijhouden is bijgevolg zeer beperkt.
Het betreft enkel gegevens zoals uw naam, werk-emailadres, vast en
mobiel telefoonnummer en uw functie binnen het bedrijf waar u
werkzaam bent.
Uitzonderlijk en als de wet dit oplegt (bijv. voor mandaten die in het
Belgische Staatblad moeten gepubliceerd worden) beschikken wij ook
over andere gegevens zoals een privé-adres, een geboortedatum of een
nummer van een identiteitskaart. Deze gegevens worden alleen in de
context gebruikt waarvoor ze zijn opgevraagd en door u verstrekt.
In het gros van de gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van u
zelf of van uw werkgever.
Wettelijke voorschriften
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de regels
van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de GDPR/AVG (General
Data
Protection
Regulation/
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming).
Meer informatie over deze wetgeving kan u vinden op de website van
de
Gegevensbeschermingsautoriteit
zie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Voor elke verwerkingsactiviteit kunnen wij terugvallen op een
relevante rechtsgrond die is voorzien in bovenstaande wetgeving.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
en/of wettelijke verplicht is om het doel waarvoor ze worden
verzameld (zie “Waarom houden wij uw gegevens bij?” hierboven) te
realiseren.
Indien uw werkgever het lidmaatschap beëindigt of indien u zelf geen
deel meer uitmaakt van een bedrijf dat lid is van onze vereniging,

houden wij uw gegevens niet langer bij tenzij u er zelf uitdrukkelijk
om zou verzoeken.
Dit is ook het geval indien u het netwerk zou verlaten waarmee wij
contact houden in functie van onze activiteiten en dienstverlening naar
onze leden, indien uw werkgever niet meer als leverancier wordt
weerhouden of u niet meer voor een betrokken leverancier zou werken.
Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?
Wij hebben net zoals de betrokken leverancier(s) van IT-diensten
afdoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een
veilige verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens te
garanderen. Dit gebeurt binnen de Europese Unie.
Deze maatregelen zijn erop gericht om alle vormen van misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Ze stemmen overeen met de
aard van de verwerkte persoonsgegevens en zijn evenredig met de
mogelijke ernst van het risico.
Indien zich desondanks een datalek zou voordoen, zullen wij
onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de gevolgen voor u
tot een minimum te beperken. Indien uw rechten hierdoor zouden
worden geschaad, zal u hierover door ons worden ingelicht. Ook zullen
wij een dergelijk data lek bij de Privacy Commissie aanmelden.
Worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, noch binnen noch
buiten de Europese Unie, tenzij de door onze vereniging
georganiseerde activiteiten waaraan u deelneemt, of de wet, dit
noodzaken.
Cookies
Op onze website worden enkel cookies gebruikt om de werking van
ervan te verbeteren. Het gaat om volgende cookies:
•
ASP.NET_SessionId: een technische cookie die door de
server gebruikt wordt om de sessie met de browser te linken. Deze
cookie bevat geen gebruikersinformatie.
•
ASVAuth: een cookie is die enkel aanwezig als een
gebruiker aanlogt
(met login en wachtwoord). Dit bevat een
versleutelde inlogstring zodat we weten dat deze gebruiker ingelogd is.
Hierin zit echter geen gebruikersinformatie zoals de login of
wachtwoord.
•
CMS_Localization-CurrentLang: hierin houden we de door
de gebruiker gekozen site-taal bij, maar geen identificeerbare
gebruikersgegevens.
•
ic_~_img_user_carouselimages: hierin houden we enkel
technische info bij, geen identificeerbare gebruikersgegevens.
Verder houden we in de serverlogs het IP adres van alle bezoekers bij.
Deze logs kunnen gebruikt worden om onder andere statistieken
samen te stellen van het aantal (unieke) bezoekers, hun land van
herkomst, van welke andere site ze komen. Indien een gebruiker
ingelogd is, dan wordt daar ook zijn gebruikersnaam bijgehouden.
Hiervan worden echter geen rapporten gemaakt.
Indien u vaststelt dat er andere cookies op onze website zijn geplaatst,
danken wij u ons hiervan te verwittigen zodat wij de nodige
maatregelen en aanpassingen kunnen treffen.
Cookies hebben voor onze werking en onze dienstverlening geen
enkele meerwaarde.
Welke rechten hebt u?
U hebt steeds het recht om de persoonsgegevens die onze vereniging
over u bijhoudt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als u
dit recht wil uitoefenen kan u een verzoek sturen naar
hilde.bruggeman@asv.be waaraan uiterlijk binnen de 4 weken gevolg
zal gegeven worden.
In de gevallen waar de rechtsgrond waarvoor wij uw gegevens
gebruiken berust op uw toestemming, kan u deze toestemming ten allen
tijde intrekken.
Hebt u vragen of klachten?
Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van
uw persoons- gegevens die ondanks al onze goede zorgen nog zou
hebben, kan u terecht bij hilde.bruggeman@asv.be, tel 03/222.99.01.
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van oordeel bent dat wij niet
op een correcte manier met uw persoonsgegevens omgaan – zie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

