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Privacy Notice 
     

 

De vzw Expecto neemt de bescherming van persoonsgegevens ter harte. Daarom verbindt de vzw Expecto zich ertoe 
deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte 
overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
Het doel van deze 'privacy notice’ is u hierover te informeren, onder meer door uit te leggen hoe de vzw Expecto 
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.  
 
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of, in het Engels, GDPR) is van 
kracht sinds 25 mei 2018.  
 
Deze privacy notice is gebaseerd op die nieuwe regelgeving. 
 
1. Grondslag van de verwerking 

 
De vzw Expecto verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke, welbepaalde doeleinden. Dit gebeurt met 
name (niet-exhaustieve opsomming): 
 

• om redenen die voortvloeien uit een gerechtvaardigd belang, om een optimale werking en 
dienstverlening te waarborgen. In dit geval waakt de vzw Expecto erover een goed evenwicht te 
bewaren tussen het gerechtvaardigde belang en respect voor de persoonlijke levenssfeer;  
 
Voorbeelden: 

o de juiste identificatie van de betrokkene (bijv. contactpersoon, kandidaat-stagiair, 
stagemeester, academisch verantwoordelijke, …),  

o kennis van de contactpersonen, om hen te informeren over activiteiten en diensten van de vzw, 
o het vrijwaren van de eigen belangen en die van haar leden en correspondenten (bijv. 

kandidaat-stagiairs, stagemeesters, academisch verantwoordelijken, …), 
o het leveren, verbeteren en ontwikkelen van de dienstverlening, 
o toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen,  
o het vaststellen, uitoefenen, verdedigen en vrijwaren van de rechten van de vzw Expecto of van 

personen die zij, bijvoorbeeld in geval van geschillen, vertegenwoordigt, 
o … 

 
• omdat ze hiervoor uw toestemming heeft gekregen (bijv. videogetuigenissen, cookies op de website); 
• in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de vzw Expecto; 
• om de wettelijke en administratieve verplichtingen na te komen waaraan de vzw Expecto onderworpen 

is. 
 

2. Aard van de persoonsgegevens die de vzw Expecto verwerkt 
 
De vzw Expecto verwerkt persoonsgegevens op een gepaste, relevante en beperkte wijze, binnen het wettelijk 
bepaalde kader. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:  
 

• lid van de vereniging: naam, voornaam, titel, correspondentietaal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
diploma, professionele functie, organisatie;  
 

• kandidaat-stagiair: naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, 
correspondentietaal, adres, bankgegevens;  
 

• stagemeester: naam, voornaam, geboortedatum, professionele functie, titel, telefoonnummer, 
correspondentietaal, e-mailadres, onderneming, adres, bankgegevens; 
 

• academisch verantwoordelijke: naam, voornaam, professionele functie, titel, telefoonnummer, 
correspondentietaal, e-mailadres, instelling, adres;  
 

• contactpersoon, leverancier, journalist, … : naam, voornaam, e-mailadres, onderneming, 
boekhoudkundige gegevens, …; 
 

• deelnemer aan een videogetuigenis: naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres. 
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3. Aard van de uitgevoerde verwerkingen  
 
De vzw Expecto voert dagelijks verschillende verwerkingen uit. Bent u bijvoorbeeld:  
 

• een lid van de vereniging,  
 
dan worden uw gegevens verwerkt in het kader van de deelname van uw organisatie of onderneming aan 
de werkzaamheden van de vzw Expecto en de organisatie van de dienstverlening aan de leden (zoals 
algemene communicatie, het sturen van uitnodigingen voor vergaderingen, uitnodigingen voor 
evenementen, enz.). 

• een kandidaat-stagiair, een stagemeester of een academisch verantwoordelijke, 

dan worden uw gegevens verwerkt in het kader van de administratieve behandeling van uw persoonlijk 
dossier, de effectieve deelname aan een stagetraject, informatieverstrekking, …  

• een arts die zijn stagetraject in het kader van de vzw Expecto heeft afgerond,  
 
dan worden uw gegevens verwerkt in het kader van informatieverstrekking aan de leden van de vzw 
Expecto.  
 

• een contactpersoon, leverancier, journalist, 
 
dan worden uw gegevens verwerkt om de opvolging te garanderen van uw informatieverzoek, prestatie, …  
 

• een bezoeker van de website www.dr-expecto.be, 

dan worden uw gegevens gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en om anonieme statistieken aan te 
maken betreffende de kwaliteit van de website. 

• een deelnemer aan een videogetuigenis,  
 
dan worden uw gegevens gebruikt om u formeel te identificeren. De registraties van uw afbeelding en 
stem worden gebruikt om de activiteiten van de vzw EXPECTO te promoten. 

4. Overdracht van gegevens 
 
Om uw gegevens te beschermen, worden de mensen die er toegang toe krijgen zeer precies aangewezen, 
rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de vzw Expecto. 
 
In welbepaalde gevallen kan de vzw Expecto evenwel uw persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld 
aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire 
verplichtingen. 
 

5. Duur van de gegevensbewaring 
 
De vzw Expecto verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de 
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de 
gegevens gewist.  
 
Dit betekent dat de verwerkte gegevens bewaard blijven tijdens de hele duur van het stagetraject, de 
professionele relatie, de opdracht of het mandaat bij de vzw Expecto, verlengd met elke andere bewaartermijn 
die zou zijn opgelegd door de toepasselijke wet- of regelgeving. 

6. Bescherming van de gegevens  
 
De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de 
uitvoering van hun taken binnen de vzw Expecto. Deze personen zijn onderworpen aan een strikte 
geheimhoudingsplicht en moeten alle technische en organisatorische voorschriften naleven die zijn vastgelegd om 
de veiligheid van de gegevens te verzekeren.  
 
De vzw Expecto heeft technische middelen geïmplementeerd om de veiligheid en integriteit van haar 
infrastructuur (in de ruime betekenis) te waarborgen, onder meer om de veiligheid van uw persoonsgegevens te 
garanderen.  
 
 

http://www.dr-expecto.be/
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7. Uw rechten 
 
U hebt het recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen en kunt deze altijd raadplegen.  
Zo kunt u vragen ...  

• of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken; 
• met welk doel wij deze verwerken; 
• welke categorieën van gegevens verwerkt worden;  
• aan welke categorieën van bestemmelingen ze worden meegedeeld; 
• hoelang ze bewaard blijven; 
• naar informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering, ...) of over de 

mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit; 
• naar de oorsprong van de verwerkte gegevens. 

 
Mocht u ondanks al onze inspanningen vaststellen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u 
vragen om een rechtzetting, correctie of bijwerking van uw gegevens. 
 
In sommige gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten wissen of om 
te vragen om een beperkte verwerking ervan. 
 
Ten slotte hebt u in sommige gevallen het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons hebt 
bezorgd aan u worden overgemaakt of dat de vzw Expecto ze rechtstreeks aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke overmaakt (overdraagbaarheid), op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 
 
De vzw Expecto behandelt de aanvragen binnen de reglementair vastgestelde termijn. 
 

8. Contact opnemen 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via: 

Postadres  Expecto vzw 
Verzoek om persoonlijke inlichtingen (vertrouwelijk)  
De Meeûssquare 29 
1000 Brussel  
 

E-mailadres info@dr-expecto.be 
 

 
De vzw Expecto behandelt de aanvragen binnen de reglementair vastgestelde termijn. 
 
Meer informatie vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, waar u eventueel ook een klacht kunt indienen. 
 

9. Aanpassingen 

De vzw Expecto behoudt zich op elk moment het recht voor om deze privacy notice aan te passen, en dit 
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke wijziging aan deze privacy notice zal 
specifiek worden meegedeeld via de website www.dr-expecto.be, op een daartoe bestemd tabblad. 

 
*** 
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