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Inleiding 
Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie over de 

verwerking van uw persoonsgegevens door de Communicatiedienst van de Economische en Sociale 

Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna Brupartners genoemd, te verstrekken. 

Welke gegevens worden verwerkt? 
N.a.v. het gebruik van deze website verwerkt Brupartners: 

 Identificatiegegevens (naam, voornaam, emailadres, IP-adres van het toestel dat u gebruikt om 

deze website te bezoeken); 

 Gegevens die verband houden met uw aanvraag indien u gebruik maakt van het 

contactformulier; 

 Gegevens betreffende de bladzijden van de website die worden bezocht. 

Wij voeren deze verwerkingen uit op basis van uw toestemming. 

Via deze website maken wij geen gebruik van particuliere gegevens, zoals gegevens inzake gezondheid, 

religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische oorsprong.   

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 

De ingewonnen gegevens worden voor de volgende doeleinden aangewend: 

 Uw aanvragen, opmerkingen en suggesties gesteld via het contactformulier verwerken; 

 Onze infrastructuur en uw gegevens beschermen; 

o De logingegevens van de toestellen, die zich op onze website aansluiten, worden 

bewaard, evenals de activiteit op de website, om piraatactiviteiten te voorkomen en 

op te sporen die onze website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen. 

 Onze dienstverlening verbeteren. 

o Er worden bezoekstatistieken bewaard. Dat gebeurt op anonieme basis en moet ertoe 

bijdragen dat wij onze website kunnen verbeteren door de bezoekfrequenties van de 

bladzijden na te gaan.   

Aan wie worden deze gegevens bezorgd? 
Uw gegevens, die via deze website worden ingezameld, worden nooit doorgestuurd op een manier die 

enige identificatie mogelijk maakt. De statistische gegevens betreffende het gebruik van de website 

worden « anoniem gemaakt », zodat deze niet met een persoon in verband kunnen worden gebracht. 

In sommige gevallen noopt de wet ons er evenwel toe om informatie aan gerechtelijke/strafrechtelijke 

instanties over te maken. 

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie opgeslagen. 
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Hoeveel tijd bewaren wij uw gegevens? 
 De gegevens betreffende het bezoek aan de website worden gedurende een jaar bewaard; 

 De informatie verstrekt via het contactformulier wordt bewaard tot uw aanvraag is verwerkt. 

Wat zijn uw rechten? 
De wet geeft u de toestemming om: 

• Duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen; 

• Een correctie van uw gegevens te vragen; 

• Een kopie van de gegevens te verkrijgen; 

• De verwijdering van de gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat om 

deze gegevens te bewaren; 

• De opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) te vragen; 

• Uw toestemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken. 

Voor al deze vragen kunt u een e-mail naar communicatie@brupartners.brussels versturen. 

Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen 
Voor al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u 

terecht bij de Gegevensbeschermingsafgevaardigde van de Economische en Sociale Raad voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners): 

Per e-mail:   dpo@brupartners.brussels 

Per briefwisseling:  Gegevensbeschermingsafgevaardigde 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(Brupartners) 

Bischoffsheimlaan 26 

1000 Brussel 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

Goedkeuring 
Op 18 augustus 2020 heeft de Directie van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners) de inhoud van deze informatie bekrachtigd.  
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