1 Algemene voorwaarden voor
gebruik van Vox Populi
1.1 Toegang tot de blog
De raadpleging of het gebruik van de blog https://www.vox-populi.com (verder “de blog”),
gecreëerd en beheerd door de nv JPCR, impliceert automatisch de aanvaarding van de
algemene gebruiksvoorwaarden en de onderstaande privacy. De toegang tot de informatie op
deze blog is gratis, maar impliceert de kennisname en aanvaarding van onderstaande
voorwaarden.
Het feit dat u contact met ons opneemt om aan te sluiten bij ons consumentenpanel, houdt in
dat u (verder “de gebruiker”) uitdrukkelijk instemt met de onderstaande voorwaarden.

1.2 Privacy
Het privacybeleid van de blog is verder toegankelijk.

1.3 Informatie die de blog voorstelt
JPCR nv beheert en werkt deze blog permanent bij om de bezoekers de meest recente
informatie te verstrekken. Deze blog wil de bezoekers zo goed mogelijk informeren. JPCR nv
zal alles in het werk stellen om eventuele verkeerde informatie te verbeteren zodra deze wordt
ontdekt. JPCR nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de uitgebreidheid
van de informatie die op deze blog wordt geraadpleegd.
De informatie die op de blog wordt gepubliceerd, is van algemene aard en niet ontworpen om
in te spelen op een individuele behoefte, is niet noodzakelijk compleet of bijgewerkt en vormt
geen advies of professionele aanbeveling.
De inhoud van de blog (inclusief de hyperlinks) kan op elk moment worden aangepast,
gewijzigd of aangevuld zonder waarschuwing of mededeling.
JPCR nv wijst alle aansprakelijkheid af bij ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens
op de blog.
JPCR nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de blog of het
rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat ervan gemaakt kan worden. JPCR nv garandeert

in geen geval de juistheid van de informatie op zijn blog of van deze die via zijn blog
toegankelijk zijn en behoudt zich het recht voor om willekeurige commentaar die op de blog
wordt gepost, te wissen of informatie te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

1.4 Hyperlinks naar deze site
De creatie van links naar de blog moet aan de administrator van deze site worden meegedeeld.
De link moet zo worden gecreëerd dat er een nieuw venster opent op de browser, die enkel de
home page van de site voorstelt. Onderliggende links (deep linking) zijn verboden.

1.5 Hyperlinks naar andere sites
De blog kan hyperlinks bevatten naar sites van andere instellingen die verbonden zijn met
JPCR nv of die volledig onafhankelijk zijn. JPCR nv is in geen geval aansprakelijk voor de
inhoud of het privacybeleid van een site waarnaar een link op de blog verwijst.
De hyperlinks naar een of meerdere andere sites, inclusief de links in die sites, betekenen in
geen geval het bestaan van een vereniging, partnerschap, lidmaatschap of instemming met de
instellingen die deze sites aanbieden.
Zodra JPCR nv verneemt dat een blog waarnaar een link op deze blog verwijst, een illegale
inhoud heeft of niet overeenstemt met het beoogde doel, wordt de hyperlink van de blog
verwijderd, zonder dat JPCR nv aansprakelijk kan worden gesteld voor de periode waarin de
hyperlink op de blog werd aangeboden.

1.6 Intellectuele en industriële eigendom
van de inhoud van de blog
De teksten, foto’s, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen op de blog
worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van JPCR nv of zijn klanten. De
namen JPCR, BIG™, VOX POPULI™, ITIS™, hun logo’s, tekeningen, slogans,
gegevensbestanden worden beschermd door het intellectuele en industriële eigendomsrecht.
Elke totale of gedeeltelijke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, gebruik of wijziging
van deze blog, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder de
voorafgaande schriftelijke toelating van JPCR nv. De gebruikers van de blog verbinden er
zich uitdrukkelijk toe om de auteursrechten van JPCR nv en derden integraal te respecteren.
JPCR nv behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om
inbreuken op deze auteursrechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat hij aansprakelijk
kan worden gesteld omwille van deze maatregelen.

JPCR nv laat de gebruiker enkel toe om gegevens van de blog te kopiëren, te printen en te
gebruiken indien ze bestemd zijn om de bezoeker te informeren en met uitzondering van een
willekeurige vermenigvuldiging, verdeling of commercialisering.Elke inbreuk op de
intellectuele rechten van JPCR nv kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke
vervolging.

1.7 Overdracht van de intellectuele
eigendomsrechten
De gebruiker draagt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en
naburige rechten op de werken, voorbereidingen, studies, onderzoeken, experimenten,
uitvindingen, feedback van gegevens, antwoorden op vragen of andere (verder “de werken”),
gemaakt of uitgevoerd naar aanleiding van of in het kader van de marktstudie, alleen of in
samenwerking met anderen volledig, definitief en exclusief over aan JPCR nv vanaf het
moment waarop deze rechten ontstaan, op de meest volledige manier en op alle digitale of
andere dragers die JPCR nv los of geïntegreerd kan gebruiken, met of zonder wijziging, voor
elke exploitatievorm of -wijze, voor de volledige duur van het betrokken recht en wereldwijd.

De overgedragen rechten zijn: de rechten van reproductie op willekeurige dragers, van
vertegenwoordiging, van mededeling aan het publiek, van rechtstreekse verzending of per
satelliet, internet, kabel, hertz of willekeurige andere techniek, alsook de rechten op correctie,
evolutie, opvolging, gebruik, maintenance, aanpassing, vertaling, commercialisering, editie,
transcriptie, exploitatie en ontwikkeling.

De gebruiker verbindt er zich toe om JPCR nv te helpen bij het krijgen en behouden van elk
recht of willekeurige juridische titel op de voorwerpen, onderwerp van de overdracht, meer
bepaald door de vereiste documenten te ondertekenen en mee te werken aan de
aanvraagprocedures van dergelijk recht of titel.

De gebruiker garandeert dat hij alle auteursrechten en naburige rechten bezit op de werken die
door het intellectuele eigendomsrecht worden beschermd en dat hij zou kunnen uitoefenen in
het kader van onderhavige en garandeert JPCR nv het volledige en vrije genot van de
overgedragen rechten tegen willekeurige genotsderving en uitwinning. De gebruiker mag in
het kader van de blog geen beschermde werken gebruiken waarvan noch hij, noch JPCR nv de
rechten zouden hebben of waarvan hij de rechten niet gekocht heeft voor JPCR nv, zonder
deze laatste voorafgaand te waarschuwen en een uitdrukkelijke toelating te hebben gekregen.

Enkel JPCR nv en zijn klant hebben het recht om te bepalen of, wanneer en hoe het werk
wordt uitgebaat. Het werk blijft de exclusieve eigendom van JPCR nv, ook wanneer het niet
uitgebaat wordt.

JPCR nv is gemachtigd om de naam van de gebruiker niet te vermelden, om een werk te
gebruiken dat deze als onafgewerkt beschouwd, alsook om het werk te wijzigen indien hij dat
nodig acht voor de exploitatie van het werk, onverminderd het recht van de gebruiker om zich
te verzetten tegen willekeurige verbouwing, verminking, wijziging of beschadiging van het
werk dat schadelijk zou zijn voor zijn eer of zijn reputatie.

Deze overdracht kadert in de Belgische wetten op de intellectuele en industriële eigendom. Ze
is definitief. Krachtens deze overdracht heeft de gebruiker geen enkel recht meer op de
overgedragen elementen, noch in België, noch in het buitenland.

1.8 Overdracht van het recht op
afbeelding
De gebruiker geeft JPCR nv toelating om de vaste beelden en/of videobeelden van zichzelf of
andere natuurlijke personen van wie hij een schriftelijke toelating gekregen heeft zoals in deze
paragraaf, die hij op de blog post (verder de “beelden”), in hun geheel of gedeeltelijk te
gebruiken, te reproduceren en te communiceren, al dan niet samen met andere vaste of
geanimeerde beelden, gewijzigd, al dan niet verbeterd, op willekeurige drager van papier,
textiel, plastic of andere, verspreid op al dan niet digitale videodragers en geïntegreerd op
willekeurige elektronische dragers met inbegrip van het internet en het intranet en dit, zonder
beperking qua duur vanaf de ondertekening van onderhavige.
•

•

Deze toelating wordt gegeven voor willekeurige uitzendingsgebieden in België en het
buitenland, voor willekeurige interne en externe communicatie, zowel voor JPCR nv
als voor zijn klanten en meer bepaald (zonder dat deze opsomming beperkend is) de
interne bedrijfskrant, willekeurige institutionele folders of jaarverslagen,
voor willekeurig publicitair gebruik (dat aanleiding geeft tot de aankoop van
reclameruimte in externe dragers of willekeurige publicitaire of commerciële dragers,
packaging, editie, pers, design, direct marketing, enz.), door JPCR nv of zijn klanten.

Deze toelating is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van ondertekening van
onderhavige en kan worden verlengd. JPCR nv verbindt zich ertoe om de regelgeving op het
recht op privacy na te leven in het kader van de doeleinden van deze toelating. Het
privacybeleid van JPCR nv wordt verder weergegeven.

De gebruiker ziet uitdrukkelijk af van een willekeurige vergoeding voor het gebruik van de
beelden voor de in deze toelating vermelde doeleinden. De gebruiker bevestigt dat hij volledig
over de overgedragen rechten beschikt, inclusief willekeurige toelatingen van derden, dat hij
begrijpt en aanvaardt dat deze toelating JPCR nv geenszins verplicht om de beelden te
gebruiken.
De gebruiker kan deze toelating enkel per aangetekende brief aan de directie van JPCR nv
intrekken. Deze intrekking zal in elk geval ten vroegste 6 maand na ontvangst van de brief
van kracht zijn en deze intrekking geldt niet voor het gebruik van beelden op bestaande
dragers of die worden gerealiseerd op de datum van ontvangst van deze brief en dit, voor de
volledige levensduur van deze dragers.

1.9 Aansprakelijkheid van de gebruiker
Door de gegevens op de site te raadplegen en deel te nemen aan marktstudies, ziet de
gebruiker af van willekeurige klachten of beroepen tegen JPCR nv wat betreft het gebruik van
de gegevens of informatie die tot zijn beschikking worden gesteld op de blog. JPCR nv kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld bij schade van welke aard ook, ongeacht of de
gevolgschade of toevallige schade is.
Door de informatie op de blog te raadplegen, aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid
voor alle risico’s die inherent zijn aan het gebruik ervan en ziet af van willekeurige klachten
tegen JPCR nv, inclusief het risico op schade aan een computer, software of gegevens door
een virus dat zou worden gecommuniceerd of geactiveerd door de blog of het feit dat de
gebruiker deze raadpleegt.
Bij deelname aan studies die JPCR nv voorstelt, kan een bezoldiging en/of vergoeding
worden uitgekeerd aan de gebruiker. In de gevallen waarin de fiscale en sociale
reglementering het eist, moet de gebruiker deze inkomsten vermelden in zijn belastingaangifte
en indien nodig, het vereiste fiscale en/of sociale statuut aanvragen. Indien de gebruiker het
zelfstandigenstatuut heeft of in het kader van een vennootschap werkt, moet hij JPCR nv voor
de studie inlichten.
JPCR nv doet de wettelijk vereiste fiscale en sociale aangiften van de stortingen aan de
gebruikers, wat deze uitdrukkelijk aanvaarden door onderhavige algemene voorwaarden te
aanvaarden.

1.10 Veiligheid van de site
JPCR nv neemt alle vereiste maatregelen om de veiligheid van de site te garanderen, zoals
veiligheidsaudits, versleutelingstechnieken, beveiligde omgevingen en alle redelijke
maatregelen en procedures volgens de regels van de kunst in de materie. Sommige zones van
de blog kunnen gereserveerd zijn en gekoppeld aan toegangsmodaliteiten. Bij aanval op de
site, computercriminaliteit of elke andere ongeoorloofde poging om toegang te krijgen tot een
deel of de volledige site, zal JPCR nv alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van
zijn blog te handhaven en dit, in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke en
politiediensten.

1.11 Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbanken
Uw bezoek aan de blog impliceert uw akkoord met onderhavige gebruiksvoorwaarden en
vermits het om een online-akkoord gaat, stemt u ermee in dat elke betwisting of elke
vordering betreffende deze blog of gegevens op deze blog, door het Belgisch recht wordt
geregeld. Door de site te bezoeken erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van
Nijvel, België, zetelend in de Franse taal en stemt u ermee in om enkel vorderingen in te
stellen bij deze rechtsmachten.

2 Privacybeleid
2.1 Identificatie van de blog en de
verantwoordelijke organisatie
Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een fundamentele rol in de
activiteiten van een organisatie zoals JPCR nv. Onze hoofdactiviteiten bestaan uit de
uitvoering van kwalitatieve marktstudies voor onze klanten.
JPCR nv verbindt zich ertoe om de Belgische wetgeving op de bescherming van de
persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving staat integraal op de website van de
Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Dit privacybeleid is van toepassing op JPCR nv als verantwoordelijke voor de verwerking van
de blog https://www.vox-populi.com (verder de blog genoemd).

JPCR nv.
Adres : Clos de la Futaie 5 B-1410 Waterloo - België
E-mailadres: info@jpcr.be
Contactpersoon: Jean-Paul Crabbé
Data Privacy Officer: Jacques Folon is te bereiken op het adres jacques@gdprfolder.eu.

2.2 Anonieme toegang en aanvaarding
van ons privacybeleid
U moet geen persoonsgegevens meedelen om toegang te krijgen tot onze home page en onze
blog.
Met het gebruik van onze blog, door aan te sluiten bij ons consumentenpanel, verklaart u
expliciet dat u het privacybeleid van de blog aanvaardt en stemt u ermee in dat we
persoonsgegevens inzamelen en verwerken volgens de modaliteiten en principes van
onderhavig beleid.

2.3 Diensten en interactiviteit van onze
blog
Met onze blog, die in het geval van bepaalde studies is voorbehouden aan erkende gebruikers,
kunnen bezoekers met elkaar communiceren en informatie publiceren die toegankelijk is voor
andere surfers.

2.4 Register van verwerkingen
JPCR nv heeft een register aangelegd van alle verwerkingen die onder haar aansprakelijkheid
worden uitgevoerd. De documentatie bevat op zijn minst onderstaande informatie:

•

•
•
•
•

•

•

de naam en de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking of een adjunctverantwoordelijke voor de verwerking of een onderaannemer en de vertegenwoordiger
in voorkomend geval;
de naam en de gegevens van de verantwoordelijke persoon of functionaris voor
gegevensbescherming;
de doeleinden van de verwerking;
een beschrijving van de betrokken categorieën personen en categorieën
persoonsgegevens in verband hiermee;
de ontvangers of de categorieën ontvangers van persoonsgegevens, inclusief de
verantwoordelijken voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens worden
meegedeeld in het kader van een gerechtvaardigd belang;
desgevallend de transfer van gegevens naar een derde land of een internationale
organisatie, inclusief de naam van dit derde land of deze internationale organisatie en,
in voorkomend geval, de documenten die het bestaan van gepaste waarborgen
aantonen;
een algemene aanwijzing voor de termijnen waarin de verschillende categorieën
gegevens moeten worden gewist.

2.5 Automatische inzameling van
informatie
Net als bij elk bezoek aan een blog wordt de volgende informatie ingezameld:
•
•
•
•
•

IP-adres
DNS-adres
Browser
Schermresolutie
Pagina vóór de aankomst op de blog

JPCR nv zamelt deze gegevens enkel in voor de bezoekersstatistieken van de blog en koppelt
deze niet aan persoonsgegevens die ergens anders werden ingezameld.

2.6 Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze blog kan een “cookie” worden geregistreerd op uw harde schijf
(klein bestand dat wordt meegezonden door een internetserver, die zich op de harde schijf van
uw computer registreert en een spoor en bepaalde informatie van het bezoek bewaart, die
enkel toegankelijk zijn voor deze blog).

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen zodat u over het bestaan van de cookies wordt
ingelicht of ze systematisch weigeren. Deze cookie vergemakkelijkt de navigatie op onze
blog, legt geen verband tussen de informatie die de cookies automatisch optekenen en de
nominatieve gegevens van onze bezoekers.

JPCR nv informeert de gebruikers hierover conform de vigerende wetgeving.

2.7 Ingezamelde gegevens en
verduidelijking van de doeleinden
JPCR nv zamelt uw persoonsgegevens enkel in wanneer u ze vrijwillig meedeelt en in
toepassing van dit privacybeleid. De ingezamelde gegevens zijn deze die we kregen tijdens
het selectiegesprek en deze die u bij uw deelname aan een willekeurige studie via de blog
meedeelt.

De gegevens die we inzamelen wanneer u zich op onze blog inschrijft, zijn enkel deze die
nodig zijn voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met het doeleinde
waarvoor u ze ons hebt toevertrouwd. We vragen u geen “gevoelige” gegevens (in de zin van
de Belgische regelgeving) en deze worden ook niet ingezameld via andere
gegevensbestanden, behalve in het uitzonderlijke geval van een marktstudie van bijvoorbeeld
farmaceutische producten en steeds met uw voorafgaande uitdrukkelijke instemming.

U wordt uitgenodigd om een formulier in te vullen waarvan sommige velden die vetgedrukt
zijn of eventueel worden gevolgd door een asterisk (*) nodig zijn om de gevraagde dienst te
verlenen en anderen optioneel zijn. Deze laatste moeten ons enkel toelaten om snel contact op
te nemen indien dat nodig zou zijn of om uw verbruikersprofiel zo goed mogelijk te
identificeren in het kader van de marktstudie die we voor onze klant organiseren en waarvoor
u werd geselecteerd aan de hand van antwoorden op de blog.

De mededeling van uw postadres betekent dat u instemt met het ontvangen van brieven van
ons. Indien u dergelijke brieven niet meer wenst te ontvangen, kan u ons bereiken op het adres
onder punt 1 hoger.

De mededeling van uw telefoon- of gsm-nummer betekent dat u instemt met het ontvangen
van een telefonische oproep van ons. Indien u dergelijke telefonischeoproepen niet meer
wenst te ontvangen, kan u ons bereiken op het adres onder punt 1 hoger.
De mededeling van uw e-mailadres betekent dat u instemt met het ontvangen van e-mails van
ons. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, kan u ons bereiken op het adres
onder punt 1 hoger.

We zamelen uw gegevens in voor volgende doeleinden:

•
•
•
•
•
•

Beheer van het bestand van de deelnemers aan een marktstudie voor een klant van
JPCR nv;
Beheer van het consumentenpanel;
Keuze van de consumenten die op basis van hun profiel in aanmerking komen voor de
studie;
Verwezenlijking van marktstudies;
Mededeling van de (geanonimiseerde) resultaten van de studie aan onze klant;
Archivering van de studies.

De persoonsgegevens die u ons hebt toevertrouwd, worden niet gebruikt voor direct
marketing. We nemen contact op met u en vragen uw voorafgaande toestemming indien we u
persoonsgegevens voor een nieuw doeleinde willen gebruiken.

Onderhavig privacybeleid kan de rechten die JPCR nv zou kunnen hebben tegenover een
willekeurige natuurlijke persoon uit hoofde van contracten of een andere wetgeving, niet
beperken.

2.8 Onthulling van gegevens aan derden
We onthullen uw persoonsgegevens niet aan derden. We houden ons enkel het recht voor om
de persoonsgegevens mee te delen op verzoek van een gerechtelijke of administratieve
overheid krachtens de wet.

Onze klant heeft toegang tot de antwoorden en commentaar op de blog, maar de
persoonsgegevens van de auteurs van de antwoorden en de commentaar zullen nooit
toegankelijk zijn voor hem.

2.9 Bewaringstermijn van de gegevens
De ingezamelde gegevens worden enkel voor de duur van de marktstudie bewaard en voor de
bewaringstermijn na afloop van de marktstudie die door wettelijke of contractuele
verplichtingen wordt opgelegd.
Bij gebrek aan wettelijke verplichtingen worden de gegevens van de deelnemers bewaard
gedurende een periode van 10 jaar na hun laatste deelname aan een marktstudie of van 10 jaar
na hun inschrijving indien ze nooit aan een studie hebben deelgenomen.

2.10 Vertrouwelijkheid en veiligheid
JPCR nv biedt de bezoekers van de blog niet de mogelijkheid om een beveiligde
communicatiemethode te gebruiken voor de verzending van de persoonsgegevens.
De blog voldoet aan een beleid, aan regels en veiligheidsmaatregelen die de
persoonsgegevens moeten beschermen.

Rekening houdend met de meest recente technieken en de kosten voor hun toepassing, past
JPCR nv de gepaste technische en organisatorische maatregelen en procedures toe, zowel bij
de definitie van de verwerkingsmiddelen als bij de bewerking zelf, om ervoor te zorgen dat de
verwerking voldoet aan de wettelijke voorschriften en de bescherming van de rechten van de
betrokken persoon waarborgt.

JPCR nv voert alle mechanismen in om ervoor te zorgen dat standaard enkel de
persoonsgegevens die nodig zijn voor elk specifiek doeleinde van de verwerking worden
verwerkt. Deze gegevens worden meer bepaald niet langer ingezameld of bewaard dan de
minimumtijd die nodig is voor deze doeleinden, wat zowel de hoeveelheid gegevens als de
duur van hun bewaring betreft. Deze mechanismen garanderen meer bepaald dat
persoonsgegevens standaard niet toegankelijk worden gemaakt voor een onbepaald aantal
natuurlijke personen.

JPCR nv en elke onderaannemer voeren de gepaste technische en organisatorische
maatregelen in om, rekening houdend met de meest recente technieken en de kosten voor hun

toepassing, een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s van de
verwerking en aan de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
Na een risico-evaluatie nemen JPCR nv en de onderaannemer de maatregelen die de
regelgeving voorziet om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of
ongeoorloofde vernietiging en het toevallig verlies en om elke niet toegelaten verwerking te
voorkomen, meer bepaald de onthulling, de verspreiding of de toegang zonder toelating, of de
wijziging van de persoonsgegevens.
JPCR nv zal

•
•

•

•

•

•

er nauwlettend over waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste,
onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd;
ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden voor
de personen die onder zijn gezag handelen, beperkt blijven tot hetgeen die personen
nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de
behoeften van de dienst;
alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van
persoonsgegevens gelden;
zich ervan vergewissen of programma's voor de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat er geen
wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
zich ervan vergewissen dat eenieder die handelt onder het gezag van de
verantwoordelijke voor de verwerking of van de onderaannemer alsmede de
onderaannemer zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht
van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een
verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
treft en verplicht zijn onderaannemers en partners om de gepaste technische en
organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de
persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig
verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet
toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend
beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds met de stand van de
techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds
met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

Indien de gegevensverwerking aan een onderaannemer wordt toevertrouwd, moet JPCR nv:
•

•

een onderaannemer kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te
verrichten verwerking;
toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in
contractuele bepalingen;

•
•

•

de aansprakelijkheid van de onderaannemer ten aanzien van de verantwoordelijke
voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst;
met de onderaannemer overeenkomen dat de onderaannemer slechts handelt in
opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de onderaannemer is
gebonden door dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke in
toepassing van de wet is gehouden;
in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met
betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de
veiligheidsmaatregelen vaststellen;

2.11 Uw rechten als gebruiker
Conform de vigerende wetgeving kan u onderstaande rechten uitoefenen door een brief naar
hogervermelde contactpersoon te sturen, aangevuld met een recto-versokopie van uw
identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen: recht
•
•
•
•
•
•

op toegang,
op verbetering,
op verwijdering,
op beperking van de verwerkingen,
op verzet tegen profilering,
op overdraagbaarheid.

De newsletters, e-mails, mailings en brieven die u ontvangt, vermelden steeds de
mogelijkheid om af te zien van de ontvangst van berichten in de toekomst en om uw
persoonsgegevens te wijzigen indien nodig.

2.12 Contactpunten privacy
U kan met vragen en problemen betreffende ons privacybeleid terecht bij onze DPO of de
contactpersoon, van wie u de gegevens in punt 1 hoger terugvindt.
Zo ons antwoord u geen voldoening schenkt, kunt u contact opnemen met de
gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

