GDPR in kwb

Beste,
op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese wetgeving in voege: de
GDPR (of AVG). Deze regeling heeft als doel de persoonsgegevens van
Europese burgers beter te beschermen en deze burgers meer rechten
te geven over hun gegevens.
Ook kwb valt onder deze nieuwe Europese privacywet.
Binnen kwb werken we met Korpus een online registratieprogramma
voor onze kwb-leden. Dit programma wordt gedeeld door de kwbafdelingen en kwb nationaal. Met dit document willen we u op de
hoogte brengen van het feit dat kwb nationaal ervoor zorgde dat
Korpus in orde is met de GDPR. Elke kwb-afdeling is namelijk
verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de eigen leden
en vertrouwt deze toe aan kwb nationaal, de verwerker. De wet
vraagt dat wij u hiervan een attest bezorgen, zodat u weet dat de
gegevens van jullie leden bij kwb nationaal in goede handen zijn.
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Hieronder vindt u dit attest. Bewaar het bij rest van jullie GDPRdocumenten. Graag verwijzen we ook nog eens naar de kwb-site over
de GDPR: www.kwbeensgezind.be/gdpr waar je alle info vindt om uw
kwb-afdeling in orde te brengen met de GDPR.
Wim Verlinde,
algemeen voorzitter kwb

GDPR in kwb

ATTEST
Met dit attest verklaar kwb vzw dat het online ledenprogramma Korpus in orde is met de GDPR-wetgeving.
Welke persoonlijke gegevens verwerkt kwb in Korpus?
• Kwb vzw houdt in Korpus enkel persoonsgegevens bij die het lid zelf aan ons meedeelt (o.a. via het
lidmaatschapsformulier) of die ons verstrekt worden door de kwb-afdelingen.
• Kwb vzw verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn socioculturele opdracht: identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, mailadres),
organisatorische gegevens (soort lid, soort lidkaart,...) en privacygegevens.
Waarvoor gebruikt kwb vzw deze persoonsgegevens?
• Voor het uitvoeren van de socio-culturele opdracht, met onder andere:
o Ledenadministratie (verzekering, verzending ledenblad…)
o Communicatie over de werking, activiteiten, campagnes, ledenvoordelen,…
o …
Verstrekt kwb mijn gegevens aan derden?
• De gegevens worden enkel gebruikt in functie van onze socio-culturele opdracht en voor
rechtstreekse communicatie van kwb vzw.
• Daarnaast doet kwb vzw een beroep op derden voor technische ondersteuning: het verzorgen van
de IT-infrastructuur, het hosten van de beveiligde database… Met elk van deze partners werd een
verwerkingsovereenkomst afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
• Kwb vzw geeft de persoonsgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Hoe lang bewaart kwb vzw deze persoonlijke gegevens?
• Kwb vzw bewaart deze gegevens tot twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.
Verwerkt kwb vzw de gegevens op een veilige manier?
• De gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiervoor maakt kwb vzw gebruik van
verschillende beveiligingstechnologieën en –maatregelen om de gegevens te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Wat kan een lid zelf doen ivm zijn/haar persoonlijke gegevens?
• Wie de gegevens wil inkijken, iets wil wijzigen in deze gegevens, neemt contact op met het kwbsecretariaat ( info@kwb.be of 02/246.52.52) of kan dit doen via de privacypagina voor leden op de
kwb-site (www.kwb.be/privacy).
• Mocht iemand een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
hen hierover direct contact met ons op te nemen. Men heeft altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

