BELGA FILMS FUND
Privacyverklaring – NL
Dit privacybeleid wil u informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens door het
Belga Films Fund, met hoofdzetel gevestigd op de Avenue du Japon 14 – 1420 Eigenbrakel
(“wij”).
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van
onze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden behandeld conform de toepasselijke
wetgeving op vlak van de bescherming van persoonsgegevens (algemene verordening
gegevensbescherming) en wij nemen alle nodige maatregelen om de respectering ervan te
garanderen.
De doelstelling van deze verklaring is u informatie verstrekken over het soort informatie dat
wij verzamelen, de manier waarop we ze verwerken en wat uw rechten in verband met deze
informatie zijn.

1. Soorten persoonsgegevens
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze activiteiten en die
ons toelaten om u gepersonaliseerde, kwaliteitsvolle producten en diensten te kunnen
aanbieden.
Wij ontvangen van u verschillende soorten persoonsgegevens:
•
•
•

Identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, taalvoorkeur, foto);
Contactgegevens (professioneel e-mailadres, professioneel postadres, professioneel
telefoonnummer);
Verbindings- en surfgegevens: wanneer u de website http://www.belgafilmsfund.be
al dan niet op een interactieve manier gebruikt, kunnen onze IT-systemen passieve
gegevens verzamelen (IP-adres, datum en uur van verbinding, geraadpleegde
pagina’s, browser- en besturingstype). Deze gegevens worden verzameld via een
cookie met de naam Google Analytics.

Wij verwerken nooit gegevens over uw ras of etnische afstamming, uw politieke voorkeuren,
geloof, filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, fysieke of
mentale gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, tenzij de wet dit ons oplegt of indien
dit voortvloeit uit uw gebruik van onze producten en diensten (bv.: u vermeldt dit soort
informatie in uw overschrijvingen).
De gegevens die wij gebruiken, kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u een
formulier invult of de website gebruikt www.belgafilmsfund.be, maar ze kunnen ook worden
verzameld via de volgende bronnen, om onze databanken te controleren of aan te vullen:

•
•
•

uit publicaties of databanken die via officiële instanties toegankelijk worden gemaakt
(bv. het Belgisch Staatsblad of de Nationale Bank van België);
van websites of pagina’s op sociale netwerken die informatie bevatten die u
openbaar hebt gemaakt (uw website of uw pagina op sociaal netwerken zoals
LinkedIn, Facebook of Twitter);
uit databanken die derden hebben bekend gemaakt (bv. Trends Top).

2. Bijzondere gevallen voor het verzamelen van persoonsgegevens
In sommige omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken van
personen met wie wij een rechtstreekse link zouden kunnen hebben (potentiële klanten) of
hadden.
Wij kunnen ook informatie verzamelen over u terwijl wij geen rechtstreekse link met u
hebben, bijvoorbeeld wanneer een klant (zoals uw werkgever), een dienstenleverancier of
een handelspartner ons gegevens over u doorgeeft.
Dit kan voorkomen wanneer u bijvoorbeeld:
•
•
•

een (wettelijke) vertegenwoordiger;
een boekhouder;
een potentiële klant van de KBC-bank bent.

3. Doeleinden voor het verwerken van uw gegevens en juridische basis
a) Om een met u afgesloten overeenkomst uit te voeren of om de precontractuele
maatregelen van uw aanvraag te kunnen uitvoeren
Wij behandelen uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze
klantenportefeuille. Wij gebruiken uw persoonsgegevens immers om onze contracten te
kunnen sluiten en uitvoeren.
b) Op grond van onze rechtmatige belangen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te kunnen aanbieden
en ontwikkelen, onder meer voor:
•
•

Prospectie en dienstenaanbod
Informatie met betrekking tot onze activiteiten en evenementen

4. Bestemmelingen
Om de bovenvermelde doelstellingen te kunnen vervullen, gegeven wij uw
persoonsgegevens enkel vrij aan ondernemingen van de groep Belga Films. Wij verkopen
deze gegevens onder geen beding.

5. Bewaringsduur
Binnen het kader van de behandeling van uw persoonsgegevens voor onze rechtmatige
belangen, bewaren wij uw gegevens gedurende 3 jaar vanaf het laatste rechtstreekse
contact.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens om een met u afgesloten overeenkomst uit te
voeren, bewaren wij uw gegevens gedurende 5 jaar vanaf het ondertekenen van deze
overeenkomst.
6. Veiligheid
Wij garanderen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze
worden onder meer beschermd tegen niet-toegestaan of frauduleus gebruik, vervorming,
verlies, diefstal of vernietiging. Hiertoe gebruiken wij beveiligingstechnieken en -procedures
die wij om veiligheidsredenen niet verder toelichten op deze pagina. Weet echter dat op
fysiek, technisch en organisatorisch vlak alle gepaste maatregelen worden getroffen om een
beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s.
7. Uw rechten
U beschikt over de volgende rechten:
a) Recht op toegang: u hebt het recht om de bevestiging te krijgen of uw
persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als ze worden verwerkt, hebt u het
recht op toegang tot uw gegevens.
b) Recht op rechtzetting: als u vindt dat uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig
zijn, kunt u eisen dat deze gegevens worden gewijzigd of aangevuld.
c) Recht op bezwaar: u kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, om redenen die samenhangen met uw specifieke situatie. U
beschikt over het absolute recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profiling voor direct
marketing.
d) Recht op beperking van verwerking. U kunt de beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens aanvragen in de volgende gevallen:
- U betwist de correctheid van uw persoonsgegevens. In dat geval kan de
verwerking van uw gegevens worden beperkt gedurende een periode die ons in
staat stelt om de nauwkeurigheid ervan na te gaan;
- Ook al is de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig, toch verzet u
zich tegen de schrapping van uw persoonsgegevens en eist u in de plaats de
beperking van het gebruik ervan;
- We hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze nog nodig voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van uw juridische rechten;
- U heeft zich verzet tegen de verwerking. In dit geval kan de verwerking van de
gegevens worden beperkt tijdens de controle of de wettelijke redenen die wij
nastreven voorrang hebben op de uwe.

e) Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer dit recht van toepassing
is (met name wanneer de verwerking gebaseerd is op de instemming of op een
overeenkomst en wordt uitgevoerd aan de hand van automatische procedures), hebt
u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt terug te krijgen of,
indien dit technisch mogelijk is, te laten doorgeven aan een derde.
f) Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen
zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.
g) Recht op schrapping: u kunt de schrapping van uw persoonsgegevens eisen.
Om de voormelde rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar taxshelter@belgafilms.be
of neemt u telefonisch contact met ons op via: + 32 2 335 65 75. Uw aanvraag zal binnen de
30 kalenderdagen worden behandeld. Als de aanvraag complex is of onze diensten veel
aanvragen moeten verwerken, zal deze termijn worden verlengd tot 60 dagen.
8. Toekomstige wijzigingen aan de privacyverklaring
Deze verklaring zal van kracht gaan op 25 mei 2018 en kan op elk moment worden gewijzigd.
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de laatste versie van dit document op onze
website en wij lichten u in over elke substantiële wijziging via onze website of gewoonlijke
communicatiekanalen.
9. Vragen
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om ons te mailen via taxshelter@belgafilms.be of te bellen
op + 32 2 335 65 75.

10. Klachten
Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet conform de geldende regelgeving hebben
verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

