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Privacy

F.M.R.E. (Fondation Médicale Reine Élisabeth)
Fondation d’utilité publique
G.S.K.E. (Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth)
Stichting van openbaar nut
Vanzelfsprekend respecteert de G.S.K.E.-F.M.R.E. de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.
Hoe verzamelt de FMRE-GSKE persoonlijke gegevens?
• De FMRE-GSKE verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.
Welke persoonlijke gegevens verwerkt de FMRE-GSKE?
• De FMRE-GSKE verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar
opdracht.
• Afhankelijk van uw verhouding met de FMRE-GSKE verzamelen wij verschillende types van
persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld
worden:
• Voor het vermelden op de website
Naam/voornaam/titel/e-mail/
• Voor het inschrijven van een evenement:
Naam/voornaam/titel/e-mail/straat/nummer/land/postcode/gemeente-stad
• Voor het inschrijven in het kader van een oproep en de evaluatie van projecten
Naam/voornaam/titel/e-mail/straat/nummer/land/postcode/gemeente-stad
• In het kader van de uitbetaling van de onderzoekskredieten en wetenschappelijke prijzen
Naam/voornaam/titel/e-mail/straat/nummer/land/postcode/gemeente-stad,
rekeningnummer/
Wanneer en waarom verwerkt de FMRE-GSKE persoonlijke gegevens?
De FMRE-GSKE verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het bijhouden van de website, het
inschrijven voor evenementen en de opvolging in het kader van een oproep van projecten, de
evaluatie van de ingediende projecten en de uitbetaling van de onderzoekskredieten en
wetenschappelijke prijzen.

•
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Hoe behandelt de FMRE-GSKE persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de dienst hierboven
We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden
zonder jouw toestemming

•
•
•

Hoe lang bewaart de FMRE-GSKE persoonlijke gegevens?
De FMRE-GSKE verbindt er zich toe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor
onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
• Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en
eventueel nasturen van publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
• Voor de inschrijving in een project oproep: gedurende 3 jaar

•

•

Voor de evaluatie van de ingediende projecten en de uitbetaling van de
onderzoekskredieten en wetenschappelijke prijzen: gedurende 5 jaar

Bewaart de FMRE-GSKE mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
• Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse
beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen
tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –
maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
• De FMRE-GSKE werkt voor de beveiliging van de website samen met JDSoft een gespecialiseerde
partner in beveiliging.
• Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
• Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig
geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor
zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
• Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een
verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten
worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.
Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
• Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen in fmre.gske@skynet.be
• U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met fmre.gske@skynet.be
• U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de FMRE-GSKE over u verwerkt, opvragen en
eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
• Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen
bij de Privacycommissie.
Nog vragen of bedenkingen:
Mail fmre.gske@skynet.be
Indien u een foto niet gepubliceerd wenst te zien, gelieve dan een e-mail te sturen
naar: fmre.gske@skynet.be
• Si vous souhaitez que votre photo ne soit pas publiée, veuillez envoyer un e-mail
à: fmre.gske@skynet.be
• If you would like to see a photo not published, please send a e-mail to: fmre.gske@skynet.be
•
•

