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Privacyverklaring van de vzw Pegasus 
 
Hieronder vindt u de Privacyverklaring van de vzw Pegasus (ondernemingsnummer 0462.684.753) 
opgesteld in het kader van de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 (betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 
mei 2018 – hierna opgenomen als Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). 
 

 Juridische entiteit – verwerkingsverantwoordelijke: 
 
De vzw Pegasus, Leopold II laan, 184D te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, verzamelt en verwerkt 
persoonsgegevens.  
Verwerkingsverantwoordelijke: neem contact op met onze vzw via ons e-mail adres: info@pegasus-
ngo.be 
Telefoon: 02/219 46 42  
 
Onze organisatie hecht een groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de 
bescherming van uw privacy. Onze organisatie verbindt er zich toe de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), of andere verordeningen met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens, na te leven.  
 

 Welke gegevens worden verwerkt: 
 
In het kader van onze opdracht verwerken en registreren we persoonsgegevens en andere 
informaties van werknemers die ingeschreven zijn of waren bij onze leden of voormalige leden. Een 
lijst ervan, evenals een beschrijving van de behandelde data, is opgenomen in ons register 
verwerking van persoonsgegevens.  

 
 Wettelijke grondslag: 
 

Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden aan onze leden, is het essentieel om 
persoonsgegevens te verwerken. Deze werkzaamheden vloeien voor uit de verplichtingen die de 
werkgevers hebben naar hun werknemers toe (uitvoering van de arbeidsovereenkomst - respect 
voor wettelijke verplichtingen – bescherming van vitale belangen). 

 
 Motivatie voor het verzamelen van persoonsgegevens: 
 

De persoonsgegevens worden ons doorgegeven door de werkgever van de werknemer om ons toe 
te laten onze opdracht uit te voeren. Bepaalde persoonsgegevens worden ons rechtstreeks door de 
werknemer doorgegeven of bekomen we via zijn werkgever.  
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 Registratie van de persoonsgegevens:  
 

De verzamelde persoonsgegevens worden met de grootste zorg opgenomen en verwerkt om een 
correcte behandeling te kunnen waarborgen. De persoonsgegevens worden bijgewerkt van zodat 
wij hierover informaties verkrijgen of van de werkgever of van de werknemer. Bij het registreren 
van persoonsgegevens nemen we enkel de gegevens op die noodzakelijk zijn.  
 
 

 Wie verwerkt er, binnen onze organisatie, persoonsgegevens - vertrouwelijkheid: 
 
Met het oog op een correcte uitvoering van onze opdracht naar onze leden hebben enkel de 
personeelsleden van de vzw toegang tot de persoonsgegevens. Alle personeelsleden van de vzw zijn 
gebonden door het beroepsgeheim en verbinden er zich toe ( via een verbintenis van 
vertrouwelijkheid – zie voorbeeld hiervan op onze website onder de rubriek ‘’bescherming 
persoonsgegevens’’) nooit enig gekend persoonsgegevens te onthullen.  

 
 Uitwisselen van gegevens: 
 

Onze organisatie maakt gebruik van diensten van derden. De lijst hiervan is opgenomen in ons 
‘’register verwerking van persoonsgegevens’’. We vragen aan elke derde, met wie wij 
persoonsgegevens uitwisselen, van een ‘’Verwerkersovereenkomst’’ te tekenen.  
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER 
 

 Behoud van de persoonsgegevens - bewaartermijn: 
 

Onze organisatie behoudt, zolang als nodig, de persoonsgegevens die haar worden verstrekt door 
haar leden, met als doel de opdracht, die ons met deze werkgever verbindt te kunnen blijven 
uitvoeren. Het bijhouden van persoonsgegevens is eveneens noodzakelijk om punctuele vragen van 
werknemers te kunnen beantwoorden, soms lang na het einde van hun contract.  

 
 Bescherming van de persoonsgegevens: 
 

Alle persoonsgegevens die bij ons bijgehouden en verwerkt worden, worden met uiterste zorg en 
confidentialiteit opgeslagen. Hiervoor worden onze lokalen, opslagplaatsen, pc’s, servers of andere 
hard- en software materiaal beveiligd met persoonlijke identificatie en wachtwoorden. Deze laatste 
moeten op vaste tijdstippen vernieuwd worden. Wij testen regelmatig de kwaliteit van onze 
beveiligingen.  
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 Uw rechten laten gelden: 
 

U kunt uw rechten (o.a. inzage, rectificatie, kopie, verwijderen, bezwaar), met betrekking tot de 
bescherming van uw persoonsgegevens laten gelden door ons, via e-mail (info@pegasus-ngo.be), 
uw opmerkingen te laten kennen. Wij stellen alles in het werk om u, binnen een termijn van 15 
dagen, een antwoord te bezorgen.  
 
 
 Hoe een klacht indienen: 
 
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u 
een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) – Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voordien Privacycommissie), Drukpersstraat,35 te 
1000 Brussel,  
Tél : 02/274.48.00 - Fax : 02/274.48.35, mail : contact@apd-gba.be 
Site :  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be    
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