Privacy verklaring van vzw De Schakel
Algemene opmerking:
Alle persoonsgegevens van medewerkers, cliënten en eventuele derden zullen in VZW De Schakel
behandeld worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General
Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

1. In VZW De Schakel is de verantwoordelijke voor de gegevensdeling de Algemeen Directeur:
De Heer Jorg Geldhof
014/813756
Directie@vzwdeschakel.be
2. Adres van de zetel:
Schakelveld 20
2490 Balen
3. Veiligheidsconsulent:
De Heer Guy Stesses
014/813756
veiligheidsconsulent@vzwdeschakel,be
Assistent veiligheidsconsulent:
Mevrouw Marij Broeckx
014/813756
kwaliteit@vzwdeschakel.be
4. Data Protection Officer:
Naam: De Heer Guy Stesses
Adres: Schakelveld 20 2490 Balen
014/813756
veiligheidsconsulent@vzwdeschakel,be
5. Opsomming van de verwerkingen:
Hiervoor verwijzen we naar het intern register van verwerkingen.
Dit register is in te kijken tijdens de kantooruren in het bureel van de veiligheidsconsulent.
U kan voor een afsprak contact opnemen met de veiligheidsconsulent.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verklaart hierbij uitdrukkelijk
dat enkel die persoonsgegevens zullen opgevraagd worden die nodig zijn voor
de genoemde verwerkingen en dat deze persoonsgegevens enkel daarvoor
zullen gebruikt worden.
6. Bewaartermijnen van de gegevens:
De Schakel verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van cliënten niet langer dan 10 jaar na
het verlaten van de voorziening te bewaren in een beveiligde archiefruimte (geschreven documenten)
en digitaal in een beveiligde databank.
De Schakel verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van medewerker niet langer dan 10 jaar
na stopzetting van het contract te bewaren in een beveiligde archiefruimte (geschreven documenten)
en digitaal in een beveiligde databank.

Belangrijke opmerking!
Wanneer documenten langer zouden moeten bewaard blijven dan de voorziene periode, voor een
andere reden dan het oorspronkelijk doel (statistieken,…) verbindt de Schakel zich ertoe alle
documenten aan te passen zodat de indentiteit van de cliënten of medewerkers niet meer
achterhaald kan worden.
7. Rechten van de betrokkenen.
De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Privacy commissie als hij van oordeel is dat
gegevens onrechtmatig verwerkt worden.
De betrokkene kan bij de verantwoordelijke informatie opvragen over de verwerkingen van zijn
gegevens. Hij kan hiervoor een afspraak maken met de verwerkingsverantwoordelijke tijdens de
kantooruren.
De betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens. Hij kan hiervoor een afspraak
maken met de verwerkingsverantwoordelijke tijdens de kantooruren.
De betrokkene kan zijn gegevens te allen tijde laten wijzigen of wissen. Hij kan hiervoor een
afspraak maken met de verwerkingsverantwoordelijke tijdens de kantooruren.
Als een cliënt/medewerker vroeger dan voorzien zijn persoonlijke gegevens wil laten wissen zal de
verantwoordelijke van de voorziening dit door de berokkene laten attesteren.
8. De persoonsgegevens van medewerkers en cliënten worden normaal gezien niet buiten de
Europese Unie gebruikt en zullen dus ten volle gedekt worden door de juridische bescherming van
de GDPR. (de verordening)
Als er uitzonderlijk, n.a.v. bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma's, toch buiten de Europese Unie
gebruik zal gemaakt worden va persoonsgegevens of persoonsgegevens zullen doorgegeven
worden, zal dee verwerking vanuit de Schakel voldoen aan dezelfde regels va de verordening
en er zl van de andere partij een attest gevraagd worden dat de persoonsgegevens voldoende zullen
beschermd zijn.
9. VZW De schakel maakt gebruik van het computerprogramma zorgonline waardoor op gelijk
welke plaats kan ingelogd worden en men inzage heeft in die documenten waarvoor men toelating
heeft. Het is verboden om documenten met persoonlijke n gevoelige gegevens te downloaden
op de eigen computer. Men is uiteraard, ook buiten de voorziening gehouden aan het beroepsgeheim en men kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als er bij een incident blijkt dat
persoonlijke informatie van cliënten/medewerkers uitgelekt is door onzorvuldigheid van de
medewerker die extern ingelogd heeft.

