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Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw (VBT), met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,
Tiensevest 136 en met ondernemingsnummer BE 0410.863.393 hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring wil het VBT heldere en transparante informatie geven op welke manier wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Het VBT doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat
daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het VBT verbindt zich ertoe om de
verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde
toegang of oneigenlijk gebruik. Het VBT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
Door het gebruik van de diensten en de website van het VBT aanvaardt u onvoorwaardelijk deze
privacyverklaring. Het VBT kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om in dit
kader de website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, regelmatig te raadplegen.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met het VBT wenst
op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw (VBT)
Tiensevest 136
3000 Leuven
info@vbt.eu
T: +32 (0)16 20 00 80

Reden van verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door het VBT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
* voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten of met een VBT-lid gesloten overeenkomst
* voor de wettelijke en/of contractuele verplichtingen in het kader van de samenwerking
* voor het bijhouden van het wettelijk verplichte ledenregister (VZW-wet)
* voor het verlenen van diensten, waaronder het beantwoorden van uw vragen
* voor de follow-up na een meeting
* voor het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
* voor de organisatie van activiteiten en de registratie van betalingen
* voor het mailverkeer via rechtstreekse mailing

Het VBT gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen
werden. Het VBT beroept zich op een met u gesloten contract, op uw specifieke toestemming en/of op de
noodzaak van de verwerking omwille van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

Type van persoonsgegevens en wijze van verzameling
Het VBT verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van bovenstaande
doelstellingen:
* Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
* Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaart- en paspoortnummer, rijksregisternummer
* Financiële gegevens: bankrekeningnummer
* Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke stand
* Professionele gegevens: bedrijfsnaam, facturatieadres, btw-nummer, functie binnen het bedrijf
Het VBT verkrijgt de persoonsgegevens van de betrokkene zelf of via de VBT-leden.
De VBT-website kan geraadpleegd worden zonder uw persoonlijke gegevens mee te delen. Er wordt wel
gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen
(bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren). Bij een volgend bezoek aan de website
kan u aan de hand van deze cookies herkend worden en kan het VBT u nog beter van dienst zijn. U kunt
deze cookies altijd weigeren via uw browser instelling.

Verstrekking aan derden en toegang tot persoonsgegevens
Het VBT verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de hierboven beschreven doeleinden (zoals de uitvoering van een overeenkomst of de dienstverlening).
Het VBT geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst
afgesloten werd. Met deze partijen (verwerkers) maakt het VBT uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo maakt het VBT onder andere gebruik van een
derde partij voor het verzorgen van de IT-infrastructuur, het beheren van de loonadministratie en het
ondersteunen van de boekhoudkundige activiteiten.
Verder zal het VBT de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is.
Tevens kan het VBT uw persoonsgegevens delen met derden, indien u het VBT hiervoor schriftelijk
toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Het VBT verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij met uw
toestemming of in het kader van een hierboven omschreven doeleinde.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Het VBT bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Een langere bewaartermijn is mogelijks vereist of gerechtvaardigd door de wet of door de naleving van een
andere wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het VBT verbindt zich ertoe de nodige technische, organisatorische en juridische veiligheidsmaatregelen te
nemen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, alsook
verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
De volgende maatregelen werden getroffen:
* Toegangsbeheer – bevoegde en betrokken personen
* Netwerkbeveiligingssoftware
* Computer- en server-back-up
* Login/wachtwoord
* Firewall
Dankzij permanente technologische innovatie garandeert het VBT een hoge mate van vertrouwelijkheid
van alle persoonlijke gegevens.

Rechten omtrent persoonsgegevens
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, kan u het VBT hierover
contacteren. Bovenaan deze privacyverklaring staat op welke manier u contact kan opnemen.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dewelke het VBT
ontvangen heeft. U kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door het VBT of één van de verwerkers van het VBT. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door het VBT te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij.
Het VBT kan u vragen u te legitimeren voordat het gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken
Wanneer u een vraag, opmerking of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze
richten aan het VBT. Bovenaan deze privacyverklaring staat op welke manier u contact kan opnemen. Het
VBT verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop het VBT deze vragen of opmerkingen behandeld heeft
of de manier waarop het VBT uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de
Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Heeft u weet van een datalek of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds
onmiddellijk door te geven via info@vbt.eu.

