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Oosterzele,   18   mei   2018  
Beste   lid,  
 
Vanaf  25  mei  2018  is  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (“AVG”,  beter  gekend  onder  haar  Engelse                
benaming  “GDPR”)  van  toepassing.  De  nieuwe  privacywetgeving  verplicht  ons  allen  met  een  andere  bril  naar                
persoonsgegevens  (*)  te  kijken.  Zij  voert  een  aantal  nieuwe  principes  in  die  de  privacy  van  de  betrokkenen                  
steeds   prioritair   stelt.  
 
Voor  Steunpunt  Levend  Erfgoed  (met  zetel  Spiegel  1  te  9860  Oosterzele)  impliceert  dit  dat  we  de  grootste  zorg                   
blijven  besteden  aan  de  behandeling  van  persoonlijke  gegevens.  SLE  zal  ook  bepaalde  wijzigingen  doorvoeren  in                
het  verwerken  van  gegevens.  Gegevensbescherming  nemen  wij  immers  heel  ernstig.  Wij  garanderen  daarom              
een  gepaste  bescherming  van  uw  persoonsgegevens,  o.a.  via  centraal  beheer  van  onze  data(bank)  en  via                
onderstaande  Privacyverklaring  waarvoor  we  uw  goedkeuring  vragen.  Daarbij  baseren  wij  ons  op  de              
voorschriften   van   de   AVG.  
 
Op  die  manier  krijgt  u  ook  meer  duidelijkheid  over  uw  gegevens  en  de  verwerking  ervan  bij  SLE.  We  vragen  u                     
om   deze   informatie   door   te   nemen   en   goed   te   keuren.   Zo   gaan   we   samen   voor   meer   privacy.  
 
Privacyverklaring  
SLE  verwerkt  persoonsgegevens  waarbij  telkens  enkel  die  gegevens  worden  verwerkt  die  noodzakelijk  zijn  om               
het  beoogde  doel  te  realiseren.  Mits  toestemming,  voor  zover  dataverzameling  vereist  is  in  lijn  met  de                 
statutaire  doelen  van  de  vereninging  SLE,  verzamelt  SLE  persoonsgegevens  via  de  registratie  (die  u  zelf  invult)                 
voor  de  ondervermelde  concrete  doelen.  Daarbij  treedt  SLE  op  als  verantwoordelijke  voor  de  verwerking  van                
persoonsgegevens   van   haar   leden   en   klanten   voor   volgende   doeleinden:  
 

1. Ter   voorbereiding   of   uitvoering   van   uw   vragen.  
2. Om  een  persoonlijke  account  aan  te  maken  waarmee  u  kan  aanloggen  als  lid,  dit  bij  meerdere  diensten                  

en  waarmee  u  bijvoorbeeld  (stamboek)beheer  of  Vereenvoudigd  Beheer  van  Neerhofdieren  kan            
uitvoeren.  

3. Wanneer  SLE  daarvoor  een  gerechtvaardigd  belang  heeft,  zoals  bijvoorbeeld,  al  naargelang  het  geval,              
het  beheren  van  administratie  of  het  bewaken  van  een  passende  netwerk-  en  informatiebeveiliging,              
stamboekwerking/beheer,  bestellingen  van  producten  (boeken,  ringen…)…  in  welk  geval  SLE  steeds            
streeft   naar   een   evenwicht   tussen   dat   belang   en   het   respecteren   van   de   privacy   van   de   betrokkene.  

4. Om   desgewenst   publicaties   enz.   te   bestellen/leveren.  
5. Ten   behoeve   van   de   praktische   uitvoering   van   algemeen   gebruikersbeheer.  
6. Om   u   te   contacteren   wanneer   nodig.  
7. Om  volledig  anonieme  statistieken  over  erfgoedrassen  te  genereren  en  te  delen  met  geïnteresseerde              

derden   in   het   kader   van   populatie-uitbreiding,   rasbehoud   e.d.  
8. Om  -enkel  op  uw  vraag-  informatie  te  publiceren/delen  in  overeenstemming  met  uw  persoonlijke              

privacy-instellingen   (bijvoorbeeld   zoekertjes   met   weergave   van   uw   contactinfo,   foto’s   van   dieren   e.d.).  
9. Teneinde   te   voldoen   aan   de   wettelijke   of   reglementaire   bepalingen   waaraan   SLE   is   onderworpen.  
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Indien  u  dat  wenst,  kan  u  steeds  beslissen  om  uw  persoonsgegevens  te  laten  wissen.  SLE  zal  in  dat  geval  uw                     
profiel  effectief  wissen  in  haar  databank.  Evenwel  zal  SLE  de  in  het  stamboek  ingebrachte  dieren  niet                 
verwijderen.   Enkel   de   fokkersgegevens   worden   geanonimiseerd.  
 
Tenzij  de  houder  van  dieren  dit  expliciet  toestaat,  zullen  persoonsgegevens  ook  nooit  aan  derden  doorgespeeld                
worden  (dus  nooit  zonder  uitdrukkelijke  vraag,  en  dan  nog  enkel  ingeval  in  lijn  met  de  doelen  van  SLE:                   
rasbehoud,  uitbreiding  populatie  zeldzame  rassen,  kennisuitwisseling  ter  bevordering  van  behoud  van            
erfgoedrassen…)  
 
SLE  gebruikt  uw  data  niet  voor  commerciële  doeleinden,  maar  wel  voor  hoger  genoemde  doelen  (om  de                 
doelstellingen   van   de   vereniging   te   bereiken).  
 
SLE  houdt  de  persoonsgegevens  in  uw  persoonlijk  profiel  bij  zolang  u  lid  blijft  en/of  wanneer  u  bestellingen                  
plaatst.  Op  die  manier  kunnen  wij  u  onze  diensten  op  een  optimale  manier  aanbieden.  Indien  u  uw                  
lidmaatschap  opzegt  (mogelijk  via  eenvoudige  e-mail  aan  info@sle.be),  dan  worden  uw  persoonsgegevens             
binnen   een   redelijke   termijn   gewist.  
 
Inzage-   en   correctierecht:  

1. U  hebt  het  recht  om  kosteloos  informatie  te  vragen  over  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens.  Op                 
grond  van  de  AVG  heeft  u  eveneens  het  recht  om  deze  persoonsgegevens  te  laten  wijzigen  indien  ze  onjuist  of                    
onvolledig  zijn.  Daarnaast  kunt  u  bepaalde  persoonsgegevens  laten  verwijderen  of  het  gebruik  ervan  verbieden               
indien   ze   niet   ter   zake   zijn.  

2. Om  deze  rechten  uit  te  oefenen,  kunt  u  ons  altijd  contacteren  via  het  e-mailadres  info@sle.be.  Een                 
aantal   van   deze   acties   kan   u   eveneens   zelf   via   uw   account   uitvoeren.  

3. Uw   rechten   als   betrokkene:  
a. U  heeft  het  recht  om  ons  kosteloos  te  vragen  over  welke  persoonsgegevens  wij  beschikken,               
en   deze   gegevens   desgevallend   kosteloos   te   laten   corrigeren,   over   te   dragen   of   te   verwijderen.  
b. U  heeft  het  recht  om  ons  kosteloos,  maar  gemotiveerd,  te  vragen  om  de  verwerking  van                
persoonsgegevens   te   beperken   of   om   tegen   een   verwerking   bezwaar   te   maken.  
c. Verder  beschikt  u  over  het  recht  om  uw  toestemming  (zoals  de  toestemming  om  uw  gegevens                
met  derden  te  delen)  met  betrekking  tot  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  op  ieder  moment  te                 
herroepen.   

 
Hoe   beveiligen   wij   uw   persoonsgegevens?  
1. SLE  neemt  gepaste  beveiligingsmaatregelen  om  uw  gegevens  te  beschermen  tegen  onder  meer             
onverwachte  vernietiging,  toevallig  verlies,  moedwillige  wijziging  of  ongeoorloofde  toegang.  We  maken  onder             
meer  gebruik  van  firewalls,  zorgen  ervoor  dat  alle  informatie  en  elk  bestand  op  een  veilige  terminal  wordt                  
opgeslagen.  
2. SLE  heeft  tevens  een  AVG-verantwoordelijke  die  intern  controle  uitvoert  op  toegang  en  beheer  van  de                
databank(en)   bij   SLE.  
3. Het  gebruik  van  nicknames  of  logins  en  wachtwoorden  of  toegangscodes  valt  onder  uw              
verantwoordelijkheid  als  eindgebruiker.  Hierbij  verbindt  u  zich  ertoe  om  het  vertrouwelijke  karakter  ervan              
zorgvuldig  te  bewaren.  In  geval  van  verlies,  diefstal  of  misbruik  van  aanmeldingsgegevens  vragen  wij  u  om  ons                  
onmiddellijk   te   waarschuwen   per   e-mail   met   als   onderwerp   van   het   bericht   'Login   SLE’.  
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(*)  
Onder  "persoonsgegevens"  wordt  het  volgende  verstaan:  alle  informatie  over  een  geïdentificeerde  of  identificeerbare              
natuurlijke  persoon  ("de  betrokkene"),  met  dien  verstande  dat  als  identificeerbaar  wordt  beschouwd  een  natuurlijke               
persoon  die  direct  of  indirect  kan  worden  geïdentificeerd,  met  name  aan  de  hand  van  een  identificator  zoals  een  naam,  een                     
identificatienummer,  locatiegegevens,  een  online  identificator  of  van  een  of  meer  elementen  die  kenmerkend  zijn  voor  de                 
fysieke,   fysiologische,   genetische,   psychische,   economische,   culturele   of   sociale   identiteit   van   die   natuurlijke   persoon.  
De  persoonsgegevens  die  SLE  verzamelt  en  verwerkt,  betreffen  de  gegevens  die  u  als  lid  zelf  invoert  via  de  verschillende                    
pagina's  van  onze  website(s)  en  die  SLE  verkrijgt  door  uw  gebruik  van  onze  website(s)  en/of  onze  producten  en/of  diensten                    
(waaronder  tevens  de  stamboekwerking).  Bijvoorbeeld  vraagt  SLE  persoonsgegevens  zoals  naam,  adres,  telefoonnummer,             
e-mailadres,  diergegevens  (ras),  om  u  als  lid  te  kunnen  registreren.  SLE  zal  ook  bepaalde  gegevens  aan  u  toewijzen,  zoals                    
logingegevens.  
 
 
  

 
 
 
met   vriendelijke   groeten,  
 
Jan   Martens,  
Voorzitter   
Steunpunt   Levend   Erfgoed  
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