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Wettelijke vermeldingen 

Naam: GIBBIS VZW 

Maatschappelijke zetel:  Herrmann-Debrouxlaan 40-42 – 1160 Brussel 

Nr. KBO: 554.785.857 

GIBBIS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Gegevensbescherming  

GIBBIS is verheugd over uw bezoek aan deze website en dankt u voor uw interesse in onze 

publicaties en activiteiten. 

We hechten het grootste belang aan de bescherming van gegevens en we verwerken uw 

persoonsgegevens met strikte inachtneming van de vertrouwelijkheid en de geldende 

wetgeving. Deze privacy policy is geschreven in overeenstemming met de EU-verordening 

2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

("GDPR") en de toepasselijke wetgeving. Deze pagina informeert u over de wijze waarop wij 

de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen 

naleven bij één of meer verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten 

van GIBBIS, en meer bepaald welke gegevens wij via of over u verzamelen (onder meer tijdens 

uw bezoek aan onze website), wat het doel ervan is, hoe deze gegevens worden gebruikt en 

hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid 

worden vermeld of die op het moment van verzamelen bekend zijn gemaakt.   
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Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle GIBBIS-

contactpersonen.  

Dit document is belangrijk en wij raden u aan het aandachtig te lezen. 

 

 Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@gibbis.be. 

Verzamelen van gegevens  

Wij verzamelen uw – al dan niet persoonlijke – gegevens voor verschillende doeleinden die in 

dit beleid worden beschreven.  

De verzamelde gegevens zijn de volgende:  

• Identificatiegegevens: onder meer naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, 

faxnummer, taalvoorkeuren en inloggegevens voor de online diensten die wij 

aanbieden;  

• Beroepsgegevens: de sector waarin u werkzaam bent; de onderneming, het bedrijf, de 

organisatie of de openbare instelling/instantie waarvoor u werkt; uw hoofdvestiging 

en/of de dienst waar u werkt; uw functie; 

• Afbeeldingen: foto's, kopie van de identiteitskaart.  

Wij verzamelen ook persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke 

vereisten of om een legitiem belang na te streven.  

Bij het bezoeken van de website van GIBBIS wordt algemene informatie automatisch 

verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens. De gebruikte 

webservers slaan volgende gegevens standaard op: 

• De naam van uw internet-service provider;  

• De website via dewelke u onze website bezocht; 

• De pagina's die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt; 

• Uw IP-adres. 

In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we 

technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving 

inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

In de meeste gevallen worden de persoonsgegevens verzameld wanneer u ons deze 

verschaft, bijvoorbeeld bij het registreren op onze website, het invullen van een 

inschrijvingsformulier voor een vorming, het verzenden van e-mails, het overhandigen van uw 

visitekaartje, het bestellen van producten of diensten, en bij een vraag om inlichtingen of bij 

aanvraag van materiaal. Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld via andere 

bronnen, zoals bijvoorbeeld: 
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• Een platform, een database of een website waar uw persoonsgegevens openbaar 

worden gemaakt; 

• Partners waarmee wij samenwerken, uw werkgever, uw collega's, overheidsinstanties 

of andere derde partijen. In het geval van persoonsgegevens van een andere bron dan 

uzelf, zullen wij, indien nodig, van die bron voldoende garanties verlangen dat uw 

gegevens zijn verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke 

bepalingen en kunnen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben 

verzameld.  

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen bepaalde gegevens ook automatisch worden 

verzameld via de servers die u bezoekt en de cookies die op onze site worden gebruikt. Zie 

hieronder voor ons beleid inzake het gebruik van cookies.  

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het beheer van onze interne organen 

(bestuursorgaan of andere interne comités), onze professionele activiteiten, zoals het 

verstrekken van relevante informatie over onze organisatie, doelstellingen en activiteiten, hetzij 

op de website, via elektronische communicatie of op enige andere wijze, om ons in staat te 

stellen de door ons aangeboden diensten naar behoren te verlenen wanneer u daar persoonlijk 

of namens een rechtspersoon om verzoekt en, meer in het algemeen, om de communicatie te 

vergemakkelijken over alle aangelegenheden waarbij sprake is van contact tussen u en ons in 

het kader van onze professionele activiteiten, met inbegrip van de organisatie van interne of 

externe bijeenkomsten.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting, op rechtmatig bevel van een bevoegde autoriteit en/of indien noodzakelijk in 

verband met een gerechtelijke of soortgelijke procedure of ter behartiging van een ander 

rechtmatig belang. 

Indien wettelijk vereist, zullen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens uw 

persoonsgegevens te verwerken.  

Toegang tot gegevens en begunstigden 

Onze medewerkers en onderaannemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor 

zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Deze personen hebben allemaal 

dezelfde verplichtingen en zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.  

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vzw en onze leverancier voor gegevens verzameld 

via de website. De gegevens worden in geen enkele vorm door ons of door derde partijen 

openbaar gemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden 

gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel dat hieronder wordt 

vermeld. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen 

door een e-mail te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst 

intrekt, te richten aan volgend e-mailadres: privacy@gibbis.be. Wij geven uw gegevens niet 

door aan begunstigden in een land of gebied buiten de EU.  
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Bewaren van gegevens 

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken 

waarvoor de gegevens verzameld werden en meer bepaald om de dienst te verrichten die u 

hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende 

wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van wettelijk verplichte 

bewaartermijnen. 

Veiligheid 

GIBBIS neemt de nodige technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de 

door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, 

vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beschermingsmaatregelen worden 

voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie. 

Recht van toegang en verbetering van gegevens 

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te 

ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een 

e-mail te sturen naar het e-mailadres privacy@gibbis.be. Uw persoonsgegevens zullen dan 

worden verwijderd tenzij wij contractueel of wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie 

te bewaren.  

Als u van mening bent dat de bepalingen van dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving 

niet worden nageleefd, kunt u contact opnemen met privacy@gibbis.be. Desgewenst kunt u 

ook een klacht over de verwerking van uw gegevens indienen bij de autoriteit voor 

gegevensbescherming of een bevoegde rechtbank. 

Cookies 

Op de website van onze federatie gebruiken wij enkel cookies indien nodig voor een applicatie 

of dienst die wij bieden. Indien u liever afziet van de voordelen van deze cookies, dan kunt u 

in de helpfunctie van uw browser lezen hoe u de browserinstellingen kunt aanpassen om die 

cookies te vermijden, nieuwe cookies te accepteren of bestaande cookies te verwijderen. U 

verneemt er ook hoe u alle cookies kunt blokkeren of meldingen voor nieuwe cookies kunt 

instellen. 

Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Cookies kunnen bijvoorbeeld: 

de taal onthouden waarmee u navigeert, uw sessie-ID’s, bepaalde navigatie-instellingen, de 

pagina's die u bezoekt, bepaalde informatie over de manier van navigatie, of de site correct 

weergeven volgens uw navigatiemethode, enz. 

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, en één enkele cookie kan verschillende 

doelen dienen:  

• Noodzakelijke en functionele cookies: deze zijn essentieel voor de goede werking van 

onze website. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig om uw identiteit te controleren 

wanneer u inlogt, om uw keuze van cookies te onthouden, om betere prestaties van de 

website te verkrijgen, om uw voorkeursinstellingen te bewaren, enz.; 

mailto:privacy@gibbis.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
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• Analytische en marketingcookies: deze stellen ons in staat informatie te verzamelen 

over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt, of ze worden gebruikt voor 

statistische en prestatiedoeleinden.  

In functie van hun bewaartijd: 

• Tijdelijke cookies: deze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen. Ze worden 

automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit; 

• Permanente cookies: deze blijven op uw apparaat staan, ook als u de browser sluit. Ze 

stellen ons in staat u te herkennen bij volgende bezoeken en blijven op uw apparaat 

totdat ze verlopen, totdat een nieuwe versie van de cookie wordt geïnstalleerd of totdat 

u ze handmatig verwijdert. 

Als u onze website bezoekt zonder cookies te accepteren of als u op de knop "Decline" klikt, 

worden alleen die cookies gebruikt die essentieel zijn voor het surfen op onze website. 

Contact 

Ondervindt u problemen of heeft u vragen of ideeën, gelieve deze dan door te geven via 

privacy@gibbis.be. Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt 

onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons 

het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande 

waarschuwing. Dit privacy & cookie beleid werd voor het laatst bijgewerkt in oktober 2022. 

mailto:privacy@gibbis.be

