Toestemmingsformulier van de vzw CBB
De vereniging zonder winstoogmerk "Confederatie van de Belgische Bietenplanters", afgekort "CBB"
(met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 111, ingeschreven bij het RPR onder
nummer 0445.069.157, RPR Brussel, secretariat@cbb.be - www.cbb.be, hierna "CBB" genoemd),
hecht in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, veel belang
aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens die door de CBB worden verzameld, zullen worden overgedragen, opgeslagen
en verwerkt in overeenstemming met de EU-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 en tot
intrekking van de richtlijn 95/46/EG en de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
CBB heeft daarom een "Charter Gegevensbescherming" (hierna "het Charter" genoemd) opgesteld
om u te informeren over de manier waarop CBB de persoonsgegevens die u aan haar dient door te
geven, gebruikt en beschermt. CBB behoudt zich het recht voor om dit Charter te allen tijde te
wijzigen, met name om te voldoen aan eventuele wetgevende of technologische ontwikkelingen. De
datum van de actualisering zal altijd bovenaan dit Charter worden vermeld. De aangebrachte
wijzigingen zijn bindend voor u zodra de nieuwe versie van het Charter op de website CBB
(https://cbb.be/toestemming-cbb/) wordt gepubliceerd. Het wordt u dan ook aangeraden dit
Charter regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.
Dit toestemmingsformulier maakt deel uit van uw benoeming tot afgevaardigde van uw regionale
plantersvereniging binnen het Uitgebreid Comité CBB.

1.
Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging zonder
winstoogmerk "Confederatie van de Belgische Bietenplanters", geregistreerd bij het RPR onder
nummer 0445.069.157, RPR Brussel, secretariat@cbb.be - www.cbb.be.
De maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: Anspachlaan 111, bus 10, 1000 Brussel.
Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met
CBB:
- per post: op bovenstaand adres;
- per e-mail: ad.bh@cbb.be.

2.
Aard van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens
In het kader van de hieronder vermelde doeleinden (zie punt 3) verwerken wij de volgende
persoonsgegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, woonplaats, telefoonnummer,
mobiel telefoonnummer, e-mailadres, nationaal nummer, foto- en bankrekeningnummer.

3.

Type verwerking en doeleinden van de verwerking
CBB gebruikt uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden:
DOELEINDEN

1. Communicatie

2. Publicatie

3. Relatie met
administraties
en banken

4. Betaling

5. Naleving van de
anti-witwaswet

GEBRUIKTE GEGEVENS

WETTELIJKE BASIS

CBB gebruikt uw gegevens
om u informatie te
verstrekken omtrent uw
mandaat
of
de
bietenteelt.
CBB gebruikt uw gegevens
om ze aan de bietentelers
te communiceren via haar
krant "De Bietplanter" of
haar
website
www.cbb.be.
CBB gebruikt uw gegevens
om haar verplichtingen
tegenover
de
bestuursorganen en de
banken naar behoren na
te komen.
CBB gebruikt uw gegevens
om u de bedragen te
betalen die u in het kader
van
uw
mandaat
verschuldigd zijn

Naam,
voornamen,
adres, telefoon- en
gsmnummer en emailadres

De verwerking ervan is
gebaseerd op de door u in
het toestemmingsformulier
geformuleerde
toestemming.
Naam,
voornamen, De verwerking ervan is
foto, telefoon- en gebaseerd op de door u in
gsmnummer en e- het toestemmingsformulier
mailadres
geformuleerde
toestemming.

De CBB bewaart uw
gegevens om te voldoen
aan de verplichtingen die
haar worden opgelegd
door de anti-witwaswet
van 18 september 2017.

Naam,
voornamen, De verwerking ervan is
geboorteplaats en - gebaseerd op een wettelijke
datum en nationaal verplichting
nummer

Naam,
voornamen, De verwerking ervan is
geboortedatum, adres gebaseerd op een wettelijke
en nationaal nummer
verplichting

Naam,
voornamen, De verwerking ervan is
adres,
noodzakelijk
voor
de
bankrekeningnummers betaling van de bedragen
die u in het kader van uw
mandaat verschuldigd zijn.

4.
Bestemmelingen van de gegevens
CBB zal geen persoonsgegevens doorgeven, noch deze verkopen, verhuren of uitwisselen met enige
organisatie of entiteit, tenzij u hiervan vooraf op de hoogte bent gebracht en u daar expliciet toestemming
voor heeft gegeven of tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke
procedure.
CBB behoudt zich het recht voor om dergelijke gegevens door te geven op verzoek van elke wettelijk
bevoegde instantie of, op eigen initiatief, indien zij te goeder trouw van mening is dat het doorgeven van
dergelijke informatie noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om de rechten of
eigendommen van CBB, uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te verdedigen en te
beschermen.

5.
Beveiligingsmaatregelen voor het bewaren van gegevens
Om ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft CBB
procedures ontwikkeld en organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen voor zowel het verzamelen
als het opslaan van persoonsgegevens:
- plaatsing van antivirussoftware;
- installatie van firewalls om de uitvoer van gegevens te blokkeren;
- automatische en terugkerende wijziging van wachtwoorden;
- gesloten kast;
- één enkele computer die gewijd is aan de bewaring van uw gegevens en die in de kantoren van CBB
blijft.

6.
Bewaartermijn van de gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw mandaat.
Na afloop van uw mandaat worden uw gegevens gedurende maximaal tien (10) jaar bewaard, te rekenen
vanaf het einde van uw mandaat, om CBB in staat te stellen met name haar verplichtingen op het gebied van
aansprakelijkheid na te komen. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd, onder voorbehoud
van de toepassing van andere geldende wetten.

7.
Rechten als gegevenshouder
Als houder heeft u het recht om de betreffende gegevens te raadplegen en te corrigeren. U hebt ook het
recht op vergetelheid, gegevensoverdracht en verzet, evenals het recht om te weigeren zich te laten
profileren en het recht om op de hoogte te worden gesteld van veiligheidsinbreuken. Om uw rechten uit te
oefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met CBB (zie contactgegevens hierboven).
Bij een dergelijk verzoek verplicht CBB zich ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het
verzoek redelijke maatregelen te nemen, tenzij CBB vzw besluit gebruik te maken van haar recht om deze
termijn te verlengen, die maximaal twee (2) maanden zal bedragen.

8.

Klachtenprocedure
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CBB, kunt u contact
opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:
- Adres: Drukpersstraat, 35 - 1000 Brussel
- Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
- Fax: +32 (0)2 274 48 35
- E-mail: contact@apd-gba.be
- Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9
Toestemmingsverklaring
Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………………… [naam en voornaam],
verklaar het bovenstaande te hebben gelezen en geef CBB vzw toestemming om mijn persoonsgegevens te
verwerken:

 JA
 NEEN
Zonder uw toestemming, zullen wij niet in staat zijn om gevolg te geven aan uw benoeming als afgevaardigde
van uw Regionale Plantersvereniging in de schoot van het Uitgebreid Comité CBB.

Opgemaakte te ……………………………………………………………………., op ………………………………

[Handtekening]

