Privacy policy van de B.B.v.Ag.

U hoorde de laatste maanden misschien wel iets over de nieuwe wetgeving rond GDPR.
Aangezien uw privacy van groot belang is, zorgt de B.B.v.Ag. ervoor dat uw gegevens correct
en met zorg behandeld worden.
Welke gegevens worden verwerkt?
Alle persoonsgegevens die van belang zijn voor het verwerken van uw lidmaatschap. Denk
aan uw naam, voornaam, werkgever, adres, telefoonnummer, e-mailadres...
Waarom verwerkt de B.B.v.Ag. uw gegevens?
We verwerken uw gegevens om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Uw
e-mailadres wordt opgenomen in een mailinglist zodat u elk kwartaal een nieuwsbrief
ontvangt waarmee u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten en van de nieuwtjes
binnen de arbeidsgeneeskunde. Een andere toepassing is het opmaken van brieven en facturen
voor het innen van de lidgelden of inschrijvingskosten van een studiedag.
Zijn uw gegevens veilig en worden ze gedeeld met derden?
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Uw gegevens zullen nooit verkocht
worden aan derden. We maken enkel gebruik van de diensten van een derde persoon voor de
ledenverwerking en studiedagen. Het spreekt voor zich dat er in geen geval onbevoegde
kennisneming of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw gegevens kan
plaatsvinden.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Zo lang u lid bent van de B.B.v.Ag. blijven we uw gegevens nodig hebben. U kunt ze steeds
zelf bekijken en, indien nodig, aanpassen via uw gebruikersnaam en paswoord.
In geval van ontslag uit de vereniging worden uw gegevens maximaal drie jaar bewaard.
Uw ontslag als lid gaat automatisch ook gepaard met uw schrapping uit de mailinglist zodat
mails of nieuwsbrieven niet verder ontvangen worden.
Indien u sneller uit deze mailinglijst verwijderd wilt worden of indien u problemen hebt met
het beheer van uw persoonlijke gegevens, volstaat het om een mail te sturen naar ons
infoadres: info@bbvag.be. We zullen dan het nodige doen om aan uw wensen tegemoet te
komen en U vervolgens informeren over de uitgevoerde acties.

