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Privacy policy AEDBF/EVBFR-Belgium  AEDBF/EVBFR-Belgium hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden (met inbegrip van contactpersonen en personen verbonden aan institutionele leden) en van contacten niet-leden.  Dit document biedt u gedetailleerde informatie omtrent het privacybeleid gevoerd door AEDBF/EVBFR-Belgium iVZW, met zetel te Tervurenlaan 268 A te 1150 Brussel (“wij”).  Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van dit document is u te informeren over welke persoonsgegevens van u wij verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.   
1. Welke persoonsgegevens van u gebruiken wij?  Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om u een hoogwaardige service te kunnen verlenen als afnemer van onze producten en diensten.  Hierbij verwerken wij volgende persoonsgegevens: 

 identificatiegegevens (zoals vb. uw naam en voornaam); 
 contactgegevens (zoals vb. uw professioneel post- en e-mailadres en telefoonnummer); 
 gegevens mbt uw professionele activiteit (zoals vb. de naam van uw werkgever of het kantoor waaraan u professioneel bent verbonden, het departement en uw functietitel); 
 facturatiegegevens; 
 gegevens mbt uw inschrijving op onze producten of diensten.  De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks heeft bezorgd of gegevens die wij hebben gekregen via één of meer volgende bronnen teneinde onze databank te verifiëren of aan te vullen: 
 publicaties door officiële instanties (zoals de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in de Kruispuntbank Ondernemingen); 
 websites/sociale media pagina’s die informatie bevatten die u zelf publiek heeft gemaakt; 
 databanken die door derde partijen publiek werden gemaakt. 
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2. Specifieke gevallen van verzameling van persoonsgegevens  In bepaalde omstandigheden verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van individuen die geen lid (met inbegrip van contactpersonen of verbonden personen van institutionele leden) zijn van onze vereniging , doch met wie we een rechtstreekse relatie zouden kunnen hebben of gehad hebben.   Zo verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van vb 
 sprekers op onze conferenties en auteurs van bijdragen in onze publicaties; 
 personen niet-leden die deelnamen aan onze conferenties; 
 andere personen die werkzaam zijn of verbonden zijn aan instellingen in de financiële sector, de juridische wereld, financiële toezichthouders, universiteiten en opleidingsinstellingen en die om die reden potentiële interesse kunnen hebben in of betrokken worden bij de activiteiten op touw gezet door onze vereniging.   

3. Doelstellingen van ons gebruik van uw persoonsgegevens  Wij gebruiken uw persoonsgegevens:  3.1. om onze overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan, zoals 
 u informatie verstrekken over lidmaatschap van onze vereniging en/of over onze activiteiten (conferenties, publicaties en andere events); 
 u te helpen en uw vragen te beantwoorden;  
 producten en diensten te leveren aan onze institutionele leden waarvan u een werknemer, verbonden persoon of contactpersoon bent.  3.2. omwille van een gerechtvaardigd belang, zoals het verdedigen van onze rechten: 
 het bewijzen van transacties; 
 fraudepreventie; 
 IT-beheer en IT-beveiliging.   

4. Delen van uw persoonsgegevens  In het kader van hogervermelde doeleinden delen wij uw persoonsgegevens enkel met: 
 dienstverleners die namens ons diensten verlenen (zoals boekhouder of secretariaat); 
 gebeurlijk financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan.  Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, verkocht, uitgeleend of bekendgemaakt aan derden voor marketingdoeleinden. 
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5. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?  Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van het beheer van onze relatie en om juridische claims of vragen van toezichthouders of gerechtelijke instanties te kunnen beantwoorden.   Zo worden bv. de persoonsgegevens mbt leden (of daarmee verbonden personen of hun contactpersonen) bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het beëindigen ervan.   Ook worden de gegevens mbt personen aan wie wij een aanwezigheidsattest inzake permanente vorming hebben uitgereikt, bewaard gedurende minimaal de duur waarvoor wij het uitreiken van die attesten moeten kunnen bewijzen.   
6. Beveiliging  Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of vernietiging.  Uw persoonsgegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Niettegenstaande wij een redelijke inspanning leveren om de uitwisseling van info tussen uw en onze systemen te beveiligen, kunnen wij de veiligheid van informatie die wordt overgemaakt via het internet niet verzekeren noch garanderen. Indien wij evenwel een inbreuk op de veiligheid vaststellen die een ongeoorloofde  toegang tot uw persoonsgegevens met zich meebrengt, zullen wij u op de hoogte brengen conform de wettelijke voorschriften.   
7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?  In overeenstemming met de wet- en regelgeving hebt u recht op: 

 Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens; 
 Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast; 
 Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen; 
 Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen; 
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 Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing; 
 Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken; 
 Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.  Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via  
 Een e-mail aan info@aedbf.be 
 Het contactformulier op onze website www.aedbf.be 
 Een brief aan AEDBF/EVBFR-Belgium, Tervurenlaan 268 A te 1150 Brussel    Deze privacy policy is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AEDBF/EVBFR-Belgium. De Raad van Bestuur kan steeds deze policy aanpassen. De policy en latere aanpassingen worden gepubliceerd op de website van de vereniging www.aedbf.be .   Brussel, 10 september 2018  


