Privacy beleid
VFSO vzw hecht veel waarde aan uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te
beschermen. In deze privacyverklaring probeert VFSO vzw u op een heldere en duidelijke
manier inzicht te geven in hoe wij omgaan met uw gegevens.
VFSO vzw houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wat houdt dit in voor VFSO vzw?
-

VFSO vzw verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Dit is beperkt tot enkel de gegevens die wij nodig achten.
VFSO vzw vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw
gegevens.
VFSO vzw heeft maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens
zo goed mogelijk te waarborgen.
VFSO vzw geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig
wordt geacht voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.
VFSO vzw respecteert uw rechten als betrokken persoon.

VFSO vzw acht zich verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u
vragen of opmerkingen betreft uw privacy, neem contact met ons op via onderstaande
gegevens.
VFSO vzw
Laarbeeklaan 103
1090 Jette (Brussel)
voorzitter@vfso.be
Waarom verwerken wij uw gegevens?
Je persoonsgegevens worden door VFSO vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
- Het deelnemen aan de activiteiten van VFSO vzw. Per activiteit van VFSO vzw worden
je persoonsgegevens verzameld.
- Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of feedbackformulieren.
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Welke persoonsgegevens verwerken wij?
VFSO vzw kan volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
- Identiteitsgegevens uitgegeven door uw universiteit: naam van de universiteit,
academiejaar.
- Curriculum vitae.
Wie verwerkt de gegevens?
Uw gegevens worden enkel binnen VFSO vzw verwerkt.
- De Raad van Bestuur – met name de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de
Public Relations (P.R.) coördinator en de Professional Affairs (P.A.) coördinator – houdt
een algemeen toezicht op uw persoonsgegevens en kan deze raadplegen.
o De secretaris kan uw gegevens wijzigingen voor het onderhoud van het
ledenregister, indien dit voor u van toepassing is.
o De P.R. coördinator kan uw gegevens verzamelen voor het onderhoud van het
alumni netwerk, indien dit voor u van toepassing is.
o De P.A. coördinator kan uw gegevens verzamelen voor het samenstellen van
een netwerk van studentenvertegenwoordigers, indien dit voor u van
toepassing is.
- De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging toegang verlenen tot
uw gegevens indien dit nodig wordt geacht voor het uitoefenen van hun functie. Hun
functieomschrijving is neergeschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement
van VFSO vzw, te raadplegen bij de Rechtbank van Koophandel en op de website van
VFSO vzw.
o Liaison Secretary (L.S.): inschrijvingen gerelateerd aan EPSA-congressen.
o National Individual Mobility Project (N.I.M.P.): inschrijvingen en sollicitaties
gerelateerd aan het IMP-project.
o Mediacoördinator: inschrijvingen gerelateerd aan activiteiten van VFSO vzw.
o Eventcoördinator: inschrijvingen gerelateerd aan activiteiten van VFSO vzw en
het curriculum vitae gelinkt aan de Pharma Career Day, indien dit voor u van
toepassing is.
Verstrekken wij uw gegevens aan derden?
De gegevens die u aan VFSO vzw bezorgt, kunnen aan derden verstrekt worden indien dit nodig
wordt geacht voor de hierboven beschreven doeleinden.
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VFSO vzw maakt onder meer gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de IT-infrastructuur.
Wij geven nooit uw persoonsgegevens door aan andere partijen (buiten de EU) dan diegene
waarmee VFSO vzw een overeenkomst heeft afgesloten. Verder zal VFSO vzw nooit uw
gegevens doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, bv. in het kader van een
gerechtelijk onderzoek. VFSO vzw kan ook uw gegevens met derden delen indien u hier ons de
uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde worden
ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
Bewaartermijn
VFSO vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. VFSO vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan vijf
jaar na het laatste gebruik (de duur van een standaard traject van de opleiding Farmaceutische
wetenschappen aan één van de vier Vlaamse faculteiten – met name Gent, Brussel, Antwerpen
en Leuven). Gegevens die verzameld worden voor activiteiten voorzien in het doel van de
vereniging worden na het evenement verwijderd, tenzij u nog een openstaand saldo heeft
voor dit evenement.
Beveiliging van uw gegevens
VFSO vzw neemt volgende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle leden betrokken in het bestuur van VFSO vzw worden gehouden aan een
geheimhouding van uw gegevens volgens een geheimhoudingsovereenkomst.
- VFSO vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen.
- VFSO vzw evalueert regelmatig zijn maatregelen.
- De leden binnen VFSO vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Uw rechten als betrokken persoon
U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van
u ontvangen hebben. Via hogervermeld adres kan u ons hiervoor contacteren.
U kan eveneens bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
ervan) bij één van de leden van de Raad van Bestuur via een schriftelijke indiening op
hogervermeld adres. U heeft bovendien het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te
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legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.
Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door VFSO vzw, dan
vragen wij u meteen contact op te nemen met ons via voorzitter@vfso.be. U behoudt altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Wijziging van de privacyverklaring
VFSO vzw kan zijn privacy beleid steeds wijzigingen na goedkeuring van alle leden van de Raad
van Bestuur in overeenstemming met zijn statuten en huishoudelijk reglement. De laatste
aanpassing gebeurde op 9 mei 2019.
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