Privacy & Cookie-policy
Laatst bijgewerkt [29/05/2020]
Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de
verantwoordelijke voor de verwerking: FAPA, met maatschappelijke zetel te
Leuvensesteenweg 479, 1030 Schaarbeek, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0450.699.513 (hierna: “FAPA”).
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Artikel 1 – Persoonsgegevens
1.1.

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
−
−
−

−

1.2.

Categorie 1:  via cookies: uw IP-adres en details over bezoek op onze website;
Categorie 2: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam, uw e-mailadres;
Categorie 3: uw e-mailadres, naam en voornaam en eventuele andere gegevens die u ons
overmaakt in het vrije invulveld naar aanleiding van het stellen van een vraag via het
webformulier of het registreren via onze registratieformulieren
Categorie 4: gegevens in verband met uw ziektebeeld en persoonsgegevens uit uw medische
dossiers
FAPA kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a.

b.
c.

door gebruik van cookies en gelijkaardige technieken om een aantal
persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van
cookies zie artikel 8;
tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
op basis van de door uzelf verstrekte gegevens;
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d.

op basis van gegevens uit uw medisch dossier, verstrekt door uw behandelende
geneesheer mits uw voorafgaand akkoord daartoe

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking
2.1.

Algemene doeleinden:

FAPA zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
-

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van
Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke
personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond uw
expliciete, voorafgaande toestemming bij een eerste bezoek aan onze website;

-

Categorie 2: het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en updates over het
register met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-

Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag om informatie of opname van uw
gegevens in onze community met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die
door u gevraagd werd en het verzekeren van onze wettelijke en statutaire opdracht
van preventie en informatie.

-

Categorie 4: het opbouwen van een wetenschappelijk register om families met FAP of
Lynch Syndroom op te sporen en dokters bij te staan met uw expliciete, voorafgaande
toestemming.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van
bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

Artikel 3 – Hoe we uw persoonsgegevens delen met derden
FAPA deelt uw gegevens gebeurlijk met een beperkt aantal derde partijen, waaronder artsen,
ziekenhuizen overheidsdiensten en in zeer uitzonderlijke gevallen onze interne service providers.
Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we
failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan
derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. FAPA zal
u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet
onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
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In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van
een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u
naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
functie van de doeleinden van de verwerking. Dit is in het geval van FAPA verantwoord omdat
bewaring van uw Persoonsgegevens op lange termijn noodzakelijk is in functie van wetenschappelijk
en statistisch onderzoek en in het kader van onze missie van het informeren van artsen en het
informeren en ondersteunen van patiënten.
Artikel 5 – Uw rechten
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het
gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen
opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft
het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en
legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft
ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden
van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het
recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere
verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover
onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die
toestemming in te trekken.
U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@belgianfapa.be, per post naar FAPA
Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel of door gebruik te maken van het contactformulier op de
Website.

U kan eventuele klachten steeds melden bij de door FAPA aangestelde Data Protection Officer op het
mailadres dpo@belgianfapa.be. De Data Protection Officer voor FAPA is Bart Van den Brande,
advocaat en partner bij advocatenkantoor Sirius Legal.
U beschikt over het recht
Gegevensbeschermingsautoriteit:

om

een

klacht

in

te

dienen

bij

de

Belgische

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
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U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van
schadevergoeding.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de
niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.

In geen geval kan FAPA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.

6.3.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige
verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer,
IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden
7.1.

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw
persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze
Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies
8.1.

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van FAPA en geplaatst op de harde
schijf van Uw computer om informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie te kunnen
herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast worden er
ook cookies geplaatst van derden, o.a. Matomo.
8.2.

Waarom gebruiken we cookies?
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Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te
optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van
de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies
en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je
duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
8.3.

Soorten cookies

Onze website gebruikt de volgende cookies:
Strikt noodzakelijke cookies
Naam

Domein

Functie

Bewaartijd

apbct_prev_refer
er

belgianfapa.be

Sessie

ct_timezone

belgianfapa.be

ct_sfw_pass_key

belgianfapa.be

ct_ps_timestamp

belgianfapa.be

ct_pointer_data

belgianfapa.be

ct_fkp_timestam
p

belgianfapa.be

ct_checkjs

belgianfapa.be

apbct_visible_fiel
ds_count

belgianfapa.be

apbct_visible_fiel
ds

belgianfapa.be

Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die nodig is voor het opslaan van
dynamische variabelen vanuit de browser.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies
die
nodig
is
voor
onze
SpamFireWall-technologie.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die nodig is voor het opslaan van
dynamische variabelen vanuit de browser.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die nodig is voor het opslaan van
dynamische variabelen vanuit de browser.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die nodig is voor het opslaan van
dynamische variabelen vanuit de browser.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die nodig is voor het opslaan van
dynamische variabelen vanuit de browser.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.

Sessie

30 dagen

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie
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apbct_timestamp

belgianfapa.be

apbct_site_landin
g_ts

belgianfapa.be

apbct_page_hits

belgianfapa.be

apbct_cookies_te
st

belgianfapa.be

cookiefirst-conse
nt

belgianfapa.be

cookiefirst-id

app.cookiefirst.com

Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.
Deze cookie maakt deel uit van een groep
cookies die is ingesteld vanuit de backend en
informatie bevat over de huidige gebruiker.
Deze cookie wordt ingesteld om andere
cookies te valideren, zodat ze niet kunnen
worden vervalst.
Deze cookie bewaart uw cookie-voorkeuren
voor deze website. U kunt deze eenvoudig
wijzigen of uw toestemming intrekken.
Deze cookie bevat uw unieke ID zodat
CookieFirst unieke bezoekers van deze website
kan identificeren.

Sessie

Sessie

Sessie

Sessie

1 jaar

1 jaar

Prestatie cookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van
onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest
en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze
cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem.
Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_pk_ses****

belgianfapa.be

30 minuten 27
seconden

_pk_id*****

belgianfapa.be

Matomo / Piwik-cookie, kortstondige cookies
die worden gebruikt om gegevens voor het
bezoek tijdelijk op te slaan.
Matomo / Piwik-cookie, gebruikt om enkele
gegevens over de gebruiker op te slaan, zoals
het unieke bezoekers-ID.

1 jaar 27 dagen
23
uur
59
minuten
34
seconden

Functionele cookies
Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te
bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op
onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze
diensten wellicht niet correct werken.
Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd
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wpml_browser_r
edirect_test

belgianfapa.be

Deze cookie helpt websitebezoekers bij het
bepalen van de taalkeuze en stuurt hen naar de
juiste taal op basis van locatie. De taalvoorkeur
wordt dan opgeslagen.

Sessie

Advertising cookies
Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze
cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op
andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op
unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u
minder op u gerichte advertenties zien.
Naam

Domein

Functie

Bewaartijd

wp******

belgianfapa.be

Deze cookie wordt ingesteld door de
Act-on.com trackingcode. Het registreert de
bezoekersacties op deze website en geeft deze
door aan Act-On.com

Sessie

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan
onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (Matomo Analytics) verwijzen wij je graag naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen
enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze
derde partijen: Matomo.

8.4.

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan
nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. U kunt per categorie cookies toestaan of weigeren.
Nadien kan u uw voorkeuren op elk ogenblik zelf beheren door het voorkeurenmenu aan te passen.
Dit doet u door te klikken op het icoon van een vingerprint.
Daarnaast kan u deze cookies ook weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar Info@belgianfapa.be per
post naar FAPA, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel of door gebruik te maken van het
contactformulier op de Website.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
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Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:
http://www.youronlinechoices.eu/.
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