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Privacyverklaring – Federgon
Uw privacy is belangrijk voor ons!
We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In
deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon
verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw
privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.
1. Wie zijn we?
Uw gegevens worden verwerkt door Federgon, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL,
Havenlaan 86 C bus 302, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0408.863.809.
Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het
mailadres privacy@federgon.be.
2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet Federgon met uw gegevens?
We verzamelen in principe enkel uw professionele contactgegevens, in casu de informatie die u ons
meedeelt.
2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen
1) Personen die een bestuursfunctie opnemen binnen Federgon:
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie.

-

Identificatiegegevens: rijksregisternummer, kopie ID, privéadres, …

-

Federgon verzamelt deze gegevens om uw mandaat te kunnen publiceren in het Belgisch
Staatsblad, zoals dit wettelijk wordt vereist. Uw contactgegevens worden ook gebruikt
om u verder te kunnen contacteren voor de diensten die Federgon aanbiedt: juridisch
advies, economisch nieuws, ledennota’s, werkgroepen, informatie over de commissies,
evenementen, expertisecenter, …. De grondslag is “noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomst” en “om te voldoen aan een wettelijke verplichting”.
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2) Medewerkers van een Federgon-lid:
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie.

-

Federgon verzamelt deze gegevens in het kader van de diensten die Federgon aanbiedt
aan haar leden: juridisch advies, economisch nieuws, ledennota’s, werkgroepen,
informatie over de commissies, evenementen, expertisecenter, …. De grondslag is
“noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”.

3) Personen met wie Federgon in contact komt in het kader van haar missie en activiteiten
(ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel,
vakbonden, overheidsinstanties, randorganisaties, perscontacten,..):
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie.

-

Federgon verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie en activiteiten,
namelijk haar lobbywerk om in bepaalde juridische, technische en economische
aangelegenheden de belangen van haar leden optimaal te verdedigen/behartigen. De
grondslag is ons gerechtvaardigd belang.

4) Personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief of één van de Federgon evenementen
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie, …

-

Indien u geen lid bent, zal Federgon uw gegevens registreren met uw uitdrukkelijke
toestemming.

5) Wanneer u onze website bezoekt:
-

Bepaalde gegevens op basis van cookies die worden geplaatst. Voor meer informatie
gelieve kennis te nemen van de cookieverklaring hieronder.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als
u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw
browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt,
maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.
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Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op
elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Welke cookies gebruikt onze website?
Onze website gebruikt functionele cookies (in hoofdzaak tijdelijke cookies) om het gebruik van
onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via
uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra u uw
browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.
Derde-partij-cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij (bv.
YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, ...). Derde-partij-cookies zorgen er dus voor dat bepaalde
gegevens door uw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden wordt. Hiervoor
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover
geven: Facebook, Twitter, Google/Youtube, Vimeo,... Let op dat deze verklaringen regelmatig
kunnen wijzigen.
Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina's bezocht worden, hoe vaak,
enz.). De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk
gemaakt en is de informatie bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke.

6) Contactpersonen van bedrijven waarmee Federgon een contract heeft gesloten teneinde
bepaalde diensten uit te voeren (leveranciers: IT, sociaal secretariaat, printer, …):
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie.

-

Federgon verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
contractuele relatie.

7) Personen die Federgon rechtstreeks contacteren om lid te worden of prospecten:
-

Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer,
functie.

-

Ingeval u Federgon zelf een e-mail stuurt om lid te worden of ingeval u het
inlichtingenblad invult via de website en/of dit formulier overmaakt aan onze PR-dienst,
slaan wij uw gegevens op in onze database in afwachting van het definitief doorlopen
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van de aansluitingsprocedure. Federgon beroept zich hier op de precontractuele
maatregelen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van het contract.
-

Ingeval u een visitekaartje overhandigt, wordt u eveneens opgenomen in onze database
en beroept Federgon zich op het gerechtvaardigd belang.

-

Potentiële leden die Federgon zelf opzoekt, worden eveneens opgenomen in de databank
teneinde informatie te sturen over het mogelijke lidmaatschap. Indien u weigert, wordt
u uit de database verwijderd. Federgon beroept zich hier eveneens op het
gerechtvaardigd belang.

2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen
Federgon verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die
onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van
een vennootschap, of het kan gaan om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie
op uw website, …
Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw
regio of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van
Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.
Federgon ontvangt ook van derden informatie die op u betrekking heeft. Federgon kan deze
informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie.
2.3. Ook hetgeen u ons meedeelt, kan worden verwerkt
Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam noteren en uw
telefoonnummer om uw Federgon-contactpersoon op de hoogte te brengen van uw oproepen en de
interne werking te optimaliseren.
3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Federgon verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 2 vermelde
doelen. De medewerkers binnen Federgon, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens
nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.
In specifieke gevallen worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan derden:
-

Bij het organiseren van evenementen kan Federgon persoonsgegevens (zoals naam,
voornaam, functietitel), wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren
en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.
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-

Accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning.

-

ICT-dienstverleners.

-

Organisaties waarin u een mandaat invult in hoofde van Federgon.

-

Organisaties waarbij u i.h.k.v. uw Federgon-lidmaatschap impliciet bent aangesloten
(Edenred, Reprobel, …).

-

Officiële instanties i.h.k.v. wettelijke verplichtingen die de federatie dient na te leven: (FOD
Economie, Belgisch Staatsblad, …).

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden door Federgon bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals
omschreven onder punt 2 te verwezenlijken. De persoonsgegevens worden verwijderd van zodra de
relatie met Federgon eindigt (u bent niet langer werkzaam op het kabinet, u bent niet langer
werkzaam bij een lidbedrijf, u bent niet langer een contractpartij, …).
Om administratieve redenen zal Federgon uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet
gewist

kunnen worden

uit

eventuele

verslagen van

werkgroepen, bestuursraden, … Uw

contactgegevens worden dan niet langer meer actief behouden.
De leden moeten echter zelf melden ingeval een bepaalde medewerker hun onderneming heeft
verlaten, zodat Federgon op de hoogte is dat zijn persoonsgegevens niet meer gebruikt kunnen
worden in het kader van onze dienstverlening.
Uiteraard bewaart Federgon uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke
verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.
5. Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te
garanderen?
5.1. U kunt uw gegevens inkijken
Wil u bekijken welke persoonsgegevens Federgon over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op
inzage uit te oefenen.
Federgon zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden
bijgehouden. Federgon kan nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van
persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens,
gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).
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5.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we u
ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen.
5.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen
Indien u van mening bent dat Federgon bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige
basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te
laten verwijderen.
In ieder geval is Federgon gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke
verjaringstermijn dit oplegt.
Let op: indien u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen als lidbedrijf, zal dit tot gevolg hebben
dat u niet langer kan genieten van de dienstverlening van Federgon.
5.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat
Federgon uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Let op: indien u verzoekt om de beperking van verwerking, zal dit tot gevolg hebben dat u niet langer
kan genieten van de dienstverlening van Federgon.
5.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde
Indien u dit wenst, kan u aan Federgon vragen om de gegevens die u zelf aan Federgon hebt verstrekt
aan u of rechtstreeks aan een derde over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen
op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval
worden onderzocht.
5.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
Sommige

gegevensverwerkingen

en

processen

verlopen

volledig

geautomatiseerd,

zonder

menselijke tussenkomst.
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Federgon maakt geen gebruik van deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens,
waaronder profiling, waaraan rechts- of gelijkaardige gevolgen zijn verbonden.
5.7. U kunt uw toestemming intrekken
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze
toestemming ten allen tijde intrekken. Federgon zal dan uw persoonsgegevens verwijderen.
Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op
te nemen met de dienst Administratie van Federgon via secretariaat@federgon.be en duidelijk te
specifiëren welk recht u wil uitoefenen.
Voor inhoudelijke

vragen over deze

GDPR-policy van Federgon kan

u zich richten tot

privacy@federgon.be.
Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende
autoriteit, indien u meent dat Federgon uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft:
commission@privacycommission.be.
6. Wij beschermen uw persoonsgegevens
Federgon doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy
zoveel mogelijk te beschermen. Federgon neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en
organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!
7. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geen statisch document. Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal
wijzigingen ondergaan. U zal hiervan steevast tijdig op de hoogte worden gebracht.
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