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Privacy verklaring
(Update van 24 Mei 2018)

De Belgische Vereniging voor Overdruk en Onderwatergeneeskunde (BVOOG) hecht veel aandacht aan de
bescherming van Uw persoonlijke levenssfeer. De toegang tot de persoonlijke gegevens is strikt gereguleerd en
deze gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt.
Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld en gebruikt om de werking van de BVOOG mogelijk te maken. Het
gaat om de volgende gegevens, die door U zelf verstrekt of door de secretaris aangevuld worden bij Uw
inschrijving (« Lidmaatschapsgegevens »): voornaam, naam, adres, electronisch adres, telefoonnummer,
taalkeuze, socio-professionele categorie.
Bij uw inschrijving voor een wetenschappelijke vergadering van de BVOOG zal een web-formulier enkele gegevens
verzamelen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van elke vergadering, namelijk naam, electronisch adres,
telefoonnummer, lidmaatschapsstatus bij de BVOOG.
Wie heeft toegang tot Uw gegevens en aan wie kunnen zij meegedeeld worden ?
De « Lidmaatschapsgegevens » zijn opgeslagen in een electronische databank, die bewaard wordt op de
computer van de secretaris. Deze databank kan (deels of geheel) overgemaakt worden via electronische weg aan
een ander lid van het Bestuur van de BVOOG, enkel voor functionele doeleinden. Ze wordt door een regelmatige
backup beveiligd tegen verlies.
De gegevens die verzameld worden bij de inschrijving voor één van onze wetenschappelijke vergaderingen
worden bewaard in een rekenblad « Google Sheets », dat online bewaard wordt op de Google servers. Dit
rekenblad wordt enkel gedeeld met de leden van het Bestuur die zich bezig houden met de organisatie van de
wetenschappelijke vergadering.
Ieder lid van het Bestuur van de BVOOG verbindt zich ertoe, de wetgeving in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer na te leven. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt,
tenzij na Uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.
Bescherming van Uw persoonlijke gegevens
De databank « Lidmaatschapsgegevens » wordt beheerd door de secretaris van de BVOOG, Mevr Sigrid
THEUNISSEN. Voor elke vraag of toelichting over de gegevens die U ons heeft medegedeeld, kan U haar
contacteren via het e-mail adres secretary@sbmhs-bvoog.be of via de coordinaten welke op de website
www.sbmhs-bvoog.be vermeld staan.
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Toegang tot Uw persoonlijke gegevens
U heeft geen directe toegang tot de gegevens die in onze databank opgeslagen zijn. Als U gegevens wil wijzigen of
verwijderen, of wil nakijken welke gegevens wij exact over U bewaren, gelieve ons schriftelijk te willen
contacteren.
Hoe lang worden Uw gegevens bewaard ?
Alle persoonsgegevens die wij ontvangen, en die niet meer relevant zijn, worden gedurende een periode van drie
jaar bewaard vooraleer ze verwijderd worden.
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