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1.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld
en verwerkt door “Huisartsen van Brugge en Omgeving vzw” (hierna HABO vzw), met
zetel te te Ruddershove 10 A 8000 Brugge, met als ondernemingsnummer BE
0866.767.749
en
als
e-mailadres
alice@habovzw.be,
hierna
‘Verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd.
De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed
mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende
wetgeving die van toepassing is.
2.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd
of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres,
maar ook gebruiksgegevens van uw sociale media-account, IP-adres, eventuele
voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens…
3.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende gegevens over u kunnen door HABO vzw verwerkt worden in het kader van
haar dienstverlening aan u:
3.1 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U ALS LID VERWERKEN
Contact en ledenbeheer


Naam en voornaam



Contactgegevens



Praktijkgegevens (hoofdactiviteit, adres …)



Organisatie van uw praktijk (artsen, medewerkers,…)



Financiële gegevens (rekeningnummer)



Bijkomende achtergrondinformatie

Navorming


Naam



Contactgegevens



Accreditering



Rijksregisternummer (facultatief en via ID kaart voor registratie aanwezigheid)

3.2 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN BESTUURDERS
 Contactgegevens


Financiële gegevens (rekeningnummer)



Rijksregisternummer

3.3 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VIA DE WEBSITE
Contactgegevens
 Naam en voornaam
 E-mailadres
Log-in gegevens
 Gebruikersnaam
 Wachtwoord
3.4 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN IN HET KADER VAN ONZE OVERIGE DIENSTEN
 Persoonsgegevens die betrekking hebben op het tijdelijk beheer van

dokterspraktijk en/of medische dossiers bij onverwachte omstandigheden zoals
overlijden of afwezigheid door ziekte;
 Contactgegevens lokale besturen, zorgraden, ziekenhuizen, verpleegkundigen,
apothekers, andere huisartsenkringen.

4. WAARVOOR, OP GROND WAARVAN EN HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS
GEBRUIKT?
4.1 VERWERKINGSDOELEINDEN

HABO vzw streeft ernaar om haar leden te informeren, het contact tussen artsen te
bevorderen en navorming te organiseren. In het kader hiervan worden uw
persoonsgegevens voor een aantal doeleinden verwerkt:
 Communicatie
 Ledenbeheer
 Coördinatie en vertegenwoordiging van huisartsen
 Continuïteit van de patiëntenzorg waarborgen (aanstelling, vervanging…)
 Multidisciplinaire samenwerking en praktijkondersteuning
 Accreditering
 Organisatie van socio-culturele activiteiten

4.2 VERWERKINGSGRONDEN

HABO vzw kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende gronden:
A. Wettelijke verplichting
De dienstverlening en opdrachten van huisartsenkring HABO zijn bepaald in het decreet
betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en samenwerking tussen de zorgaanbieders
van 3/3/2004 en haar uitvoeringsbesluiten. Alle persoonsgegevens die verwerkt worden
binnen dit kader worden verwerkt onder de verwerkingsgrond van wettelijke
verplichting.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt ingevolge de verplichtingen
aan dewelke een Verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen in het kader van
wettelijke, administratieve, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen naar Belgisch of
Europees recht.
Deze opsomming is niet-limitatief en onderhevig aan veranderingen.
B. Taak van algemeen belang
Nieuwsbrieven kunnen verstuurd worden naar zowel leden als niet-leden in het kader
van het algemeen belang.
C. Noodzaak voor de uitoefening van een overeenkomst

-

Ledenbeheer;
Uitvoering van de aangeboden diensten;
Vertrekken of opvragen van gegevens in het kader van ledenbeheer.

D. Gerechtvaardigd belang
Verwerkingsverantwoordelijke beroept zich voor de verwerking
persoonsgegevens tevens op volgende gerechtvaardigde belangen:

van

uw

 Evaluatie van en toezicht op gegevens en statistieken die betrekking hebben op
de activiteiten van Verwerkingsverantwoordelijke in de ruime zin.
 Huisartsen contacteren voor ledenbeheer of nieuwsbrieven die niet van algemeen
belang zijn maar passen binnen het kader van haar activiteiten als
huisartsenkring zoals navormingen en gegevensuitwisseling die de continuïteit
en kwaliteit van de zorgverleners helpt verzekeren en bevorderen.
4.3 OP WELKE MANIER WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en niet verhandeld, verkocht,
verhuurd of doorgegeven aan derde partijen. Indien de gegevens verwerkt worden door
een verwerker wordt hiervoor de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.
Om de kwaliteit van de gegevens te kunnen garanderen van beide verenigingen kunnen
gegevens uitgewisseld worden met HAWAP VZW.
Gegevens worden niet buiten de EER verwerkt.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw
persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere
dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in
redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan
wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke louter verwerkt
voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.
Daarna worden uw gegevens gewist dan wel geanonimiseerd.

5. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN?

Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische
maatregelen die erop gericht zijn de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging,
de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van
verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane
verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden geacht voor
enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik
door een derde van uw persoonsgegevens.

6. WELKE RECHTEN HEEFT U?
6.1 Recht op kennisname
U heeft als datasubject het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van onze
opslag en ons gebruik van uw persoonsgegevens.
6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U kiest vrij of u al dan niet uw persoonsgegevens meedeelt aan HABO vzw. Daarnaast
heeft u steeds het recht om HABO vzw te verzoeken uw persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
6.3 Recht op bezwaar
U beschikt over een recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs
geen redenen op te geven.

6.4 Recht op vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan
Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
6.5 Recht op intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u
over het recht om die toestemming in te trekken.
Deze intrekking heeft weliswaar geen invloed op gegevens die voordien met
toestemming werden verwerkt.
6.6 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te
contacteren, hetzij per e-mail naar alice@habovzw.be, hetzij per post naar Ruddershove
10A 8000 Brugge, mits u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander
document bijvoegt waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt
worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.
6.7 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door
Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden
onderworpen.
6.8 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.

WAT MET WIJZIGINGEN IN DEZE POLICY?

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op
elk moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. Wij
raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum
van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker
dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke
verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt
aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle
persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft
opgeslagen.
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