Privacyverklaring van de vzw Vereniging van Sommeliers-Conseil
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening
2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.
Laatst bijgewerkt in november 2018

De vzw Vereniging van Sommeliers-Conseil( in deze afgekort als VSC) is de enige vereniging die de
Vlaamse afgestudeerden aan de wijnuniversiteit in Suze-la-Rousse (Frankrijk) verenigt en tevens een
forum biedt aan alle afgestudeerde sommeliers van de Vlaamse Wijnacademie.
De VSC engageert zich om vertrouwelijk met al uw persoonlijke data om te gaan, uw privacy te
vrijwaren. Tijdens uw interactie met ons deelt u mogelijk persoonlijke informatie met ons waardoor
u als persoon kunt worden geïdentificeerd (bv. uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer).
Dergelijke informatie staat bekend als “persoonsgegevens”, en die willen we beschermen.

1. Toepassingsgebied en aanvaarding van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verkrijgen doordat u
zich registreert als lid van onze vereniging (jaarlijks) of doordat u zich inschrijft voor specifieke
activiteiten georganiseerd door onze vereniging (al dan niet in samenwerking met andere
verenigingen of organisaties, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Vlaamse Wijnacademie,
Syntra, Université du Vin – Suze la Rousse, etc.).
Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, accepteert u de handelswijze die in deze
Privacyverklaring worden beschreven.
Tenzij duidelijk en uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging, garandeert de VSC dat onder geen
omstandigheden individuele persoonlijke informatie of om het even welk soort contactinformatie
(postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz.) wordt verstrekt aan of gedeeld met derden.
De VSC zal uw informatie nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken voor andere
doeleinden dan de doeleinden die worden omschreven in deze verklaring.

2. Verzameling van persoonsgegevens
De VSC kan persoonsgegevens over u verzamelen via het invullen van een papieren of een digitaal
formulier (via e-mail of op de website).
2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Dit zijn gegevens die u aan ons zelf verstrekt met uw specifieke toestemming voor een opgegeven
doeleinde, bvb. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, leeftijd, geslacht etc.

3. Waarom de VSC persoonsgegevens verzamelt en hoe het ze gebruikt
Persoonsgegevens kunnen enkel door VSC worden verzameld en verwerkt met een van de volgende
doelen:
(1) Om u te kunnen informeren over onze activiteiten
(2) Uitnodiging om u in te schrijven of opnieuw in te schrijven als lid van de VSC.
(3) Uitnodiging tot deelname aan activiteiten van de VSC (inclusief activiteiten in
samenwerking met andere organisaties).
(4) Uitsturen van bevestiging van of herinnering aan uw inschrijving als lid en/of voor
een activiteit.
(5) Uitsturen van nieuwsbrieven van de VSC.
(6) Bijhouden van een lijst van afgestudeerde sommeliers/sommeliers-conseil en het
beschikbaar stellen op de site van de eindwerken gemaakt in het kader van deze
opleiding
(7) Verzamelen, bewaren, oplijsten en verwerken van de gegevens van alle sommeliers
en/of sommeliers-conseil en het verweken van de gegevens in een database die
noodzakelijk en/of nodig is voor de normale werking van de vereniging.
(8) Foto’s genomen tijdens de activiteiten van de vereniging zullen enkel en alleen
gebruikt worden voor het plaatsen van sfeerbeelden op uitnodiging, verslagen,
updates en of de facebookpagina van de vereniging.

4. Uw rechten
U zult ten allen tijde kunnen weigeren informatie aan ons te verstrekken die u niet wilt verstrekken
(uiteraard is het mogelijk dat u daardoor eventueel geen uitnodigingen meer ontvangt of niet meer
kan deelnemen aan bepaalde activiteiten) of beslissen uw lidmaatschap te beëindigen.
Via de uitnodigingsmail zal u steeds de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven via een duidelijk
aanwezige link in de mail. U zal hierbij vervolgens geen uitnodigingsmails meer ontvangen van de
VSC. Indien u later alsnog mailings wenst te ontvangen, zal u zich opnieuw én persoonlijk moeten
inschrijven. Conform de Wetgeving en de ingebouwde bescherming kunnen wij deze herinschrijving onmogelijk voor u uitvoeren.
Om uw emailadres volledig te schrappen bij de Vereniging Sommeliers-Conseil, kan u mailen naar
agv@sommeliers-conseil.be
Alle persoonsgegevens die de VSC verzamelt zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Niemand is op welke
manier dan ook verplicht informatie te verstrekken.
4.1 Informatierecht
Deze privacyverklaring voorziet in uw recht om te worden geïnformeerd en benadrukt de nood aan
transparantie en de wijze waarop de VSC persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Daarom is de
privacyverklaring van de VSC beknopt, transparant en eenvoudig toegankelijk op de website.

4.2 Toegangsrecht
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie. U kunt
ons een toegangsverzoek toesturen via avg@sommeliers-conseil.be en de VSC zal u een bevestiging
zenden dat uw gegevens al dan niet worden verwerkt.
Een kopie van de informatie wordt gratis verschaft. De VSC kan echter wel een redelijke vergoeding
aanrekenen wanneer een verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. De VSC kan een redelijke
administratieve vergoeding aanrekenen om te voldoen aan uw verzoek om meer kopieën van
dezelfde informatie.
De VSC verstrekt de informatie binnen één maand na ontvangst van het verzoek.
4.3 Recht op rectificatie
U heeft ook het recht om te verzoeken dat de VSC eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens
verbetert. U kunt ons een verzoek zenden om uw gegevens te rectificeren via avg@sommeliersconseil.be. De VSC zal antwoorden binnen één maand. Wanneer de VSC geen stappen neemt in
reactie op een verzoek om rectificatie, zal het toelichten waarom en u daarbij in kennis stellen van
uw recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
4.4 Recht van uitwissing
U heeft het recht van uitwissing. Dat stelt u in staat om de verwijdering of uitwissing van
persoonsgegevens te verzoeken wanneer er geen gewichtige reden is om ze te blijven verwerken.
Uw recht op uitwissing voorziet niet in een absoluut recht om vergeten te worden. U heeft het recht
om persoonsgegevens te laten wissen en om verwerking te voorkomen in bepaalde
omstandigheden:
•
•
•
•

Wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn in het kader van het doel waarvoor ze
oorspronkelijk werden verzameld/verwerkt.
Wanneer u uw toestemming intrekt.
Wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen hoger legitiem belang is om de
verwerking voort te zetten.
De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Er zijn een aantal specifieke omstandigheden waarin het recht op uitwissing niet van toepassing is en
de VSC kan weigeren uw verzoek om uitwissing te behandelen. Dit is het geval wanneer de
persoonsgegevens worden verwerkt om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te
oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsaanspraken te effectueren of
zich ertegen te verdedigen.
Indien de VSC de persoonsgegevens in kwestie heeft bekendgemaakt aan anderen, bv. aan een
gegevensverwerker, zal de VSC contact opnemen met iedere ontvanger en die in kennis stellen van
de uitwissing van de persoonsgegevens – tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning
vergt.
4.5 Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking te beperken. Dat stelt u in staat om de verwerking van
persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer een verwerking wordt beperkt, is het
de VSC toegestaan de persoonsgegevens op te slaan maar niet verder te verwerken. De VSC kan net
genoeg informatie over u bijhouden om te verzekeren dat de beperking in de toekomst in acht
wordt genomen.
4.6 Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op grond van legitieme belangen of
de uitvoering van een taak van algemeen belang/uitoefening van het openbaar gezag (inclusief
profilering); direct marketing (inclusief profilering); en verwerking voor historisch, statistisch of
wetenschappelijk onderzoek.
4.7 Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de
Gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens die specifiek worden vermeld in art. 2.1 worden bewaard voor onbeperkte
duur, met dien verstande dat iedere persoon het recht op toegang en uitwissing heeft.

6. Opslag en bescherming van persoonsgegevens
De VSC zal alle benodigde maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en zo te
vermijden dat ze worden verstoord, aangetast of doorgegeven aan onbevoegde derden.

7. Geheimhouding
De VSC deelt uw persoonsgegevens niet met derden die het voornemen hebben ze te gebruiken
voor directmarketingdoeleinden, tenzij u daarvoor specifieke toestemming heeft verleend.

8. Neem contact met ons op
De VSC treedt op als houder van persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die het verwerkt in
het kader van deze Privacyverklaring. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze
Privacyverklaring of de praktijken die de VSC hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens,
gelieve ons dan een e-mail te sturen naar avg@sommeliers-conseil.be of te schrijven naar de zetel
van de VZW Vereniging Sommeliers-Conseil, 9051 Gent/Afsnee, Autoweg-Zuid 3. We zullen u zo snel
mogelijk op de hoogte brengen van de staat van uw persoonsgegevens nadat we uw identiteit
hebben gecontroleerd.

