Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Toestemmingsclausule ondertekenen open brief.

Wij danken u voor uw belangstelling voor onze open brief “Zet onze openbare
woonzorgcentra niet in de uitverkoop” hierna ‘open brief WZC’. Vooraleer te kunnen
overgaan tot de registratie van de vereiste gegevens verzoeken wij u om het
volgende door te nemen: privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens
In het kader van het onderschrijven van onze open brief WZC dienen wij volgende
persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, functie en
organisatie.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Willy Van Den
Berge, federaal secretaris van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, sector
Lokale en Regionale Besturen met maatschappelijke zetel die is gelegen te 1000
Brussel, Fontainasplein 9-11.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u
terecht bij de interne DPO via brief op het bovenstaande adres of via e-mail
(dpo@cgspacod.be).
3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De initiatiefnemers van de open brief WZC (Jan Mortier, Christel Demerlier en Willy
Van Den Berge) verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


De namen, functie en organisatie te gebruiken met als enige doel dat de
ondertekenaars de inhoud van de open brief WZC steunen. De gegevens
worden enkel vrijgegeven om de brief verder openbaar te maken in pers,
vakbladen, middenveld en politieke partijen.

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere
doelstelling gebruikt.
Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling
van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als derde dienstverlener
(Google Forms) voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist
is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zullen de initiatiefnemers de in dit
kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of
uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit.

4. Welke persoonsgegevens en van wie?
In het kader van de onder punt 3 vermelde doeleinden kunnen door de
initiatiefnemers volgende persoonsgegevens verwerkt worden: voornaam, naam, emailadres, functie en organisatie.
De initiatiefnemers verwerken enkel persoonsgegevens aangebracht via het
betreffende ingevulde formulier.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3
vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale
organisaties.
5.Ontvanger van gegevens
De initiatiefnemers doen beroep op een derde dienstverlener:
- De initiatiefnemers maken gebruik van een externe provider voor het versturen
van de open brief WZC via een Google Formulier, met als beheerder
sabine.descamps@cgspacod.be.
6. Veiligheidsmaatregelen.
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader
verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, hebben de initiatiefnemers
procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het
verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring.
Deze procedures zijn ook van toepassing op alle verwerkers waar de initiatiefnemers
een beroep op doen.
7. Bewaringstermijn
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de
initiatiefnemers de brief als insteek gebruiken bij besprekingen over het onderwerp.
De termijn is beperkt tot het einde van de legislatuur van de Vlaamse Regering in
2024.
Na het verstrijken van de periode worden, onder voorbehoud van de toepassing van
andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist. De open brief WZC en
de gegevens van de ondertekenaars kunnen wel opgenomen worden in de archieven
die later gebruikt worden om de historische waarde van de vakbewegingen te
beoordelen of te onderzoeken.
8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid,
bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken
U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens,
alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om

bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op
kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Voor de toepassing van uw rechten over alle andere persoonsgegevens kan u
contact nemen met dpo@cgspacod.be.
9. Klachten
Over de verwerking van de persoonsgegevens door de initiatiefnemers van de open
brief WZC kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk orgaan van het
federaal Parlement dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van
persoonsgegevens correct worden nageleefd.




Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00
Ondernemingsnummer: 0694.679.950

10. Toestemming
De ondertekenaar van de open brief WZC verklaart kennis te hebben genomen van
het bovenstaande en geeft aan de initiatiefnemers van de open brief WZC de
toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.
Brussel, 9 maart 2021.

