Privacyverklaring
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
(FRDO)
Het spreekt voor zich dat de FRDO de nieuwe privacywetgeving respecteert.
Wat dit concreet inhoudt, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de FRDO persoonlijke gegevens?




De FRDO verzamelt enkel die persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, dit via uw
aanvraag om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten (via onze nieuwsbrief of
uitnodigingen) of via de inschrijving van een door ons georganiseerd evenement.
Indien u deel uit maakt van de Algemene Vergadering, het Bureau of de werkgroepen van de
Raad houden wij eveneens uitgebreidere persoonlijke en identificatiegegevens bij, die u zelf aan
ons overgemaakt heeft.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de FRDO?


De FRDO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken
voor een door u aangevraagde dienst. Specifiek gaat dit over:
1. Het ontvangen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen door de
FRDO georganiseerd
2. De inschrijving voor een door de FRDO georganiseerd evenement
3. Uw eventuele lidmaatschap van de Algemene Vergadering, Bureau of werkgroep van
de FRDO
 De verzamelde gegevens zijn:
1. Voor de nieuwsbrieven en uitnodigingen: naam, taal en mailadres (alsook eventueel
een telefoonnummer en organisatie,... indien u dit zelf hebt doorgegeven)
2. Bij inschrijving voor evenementen: naam, taal en mailadres (alsook eventueel een
telefoonnummer en organisatie,... indien u dit zelf hebt doorgegeven)
3. Lidmaatschap Algemene Vergadering, Bureau of werkgroepen: uitgebreidere
persoonlijke en identificatie- en organisatiegegevens

Wanneer en waarom verwerkt de FRDO persoonlijke gegevens?


De FRDO is een openbare dienst en één van haar kernopdrachten is het bredere publiek te
informeren en te sensibiliseren inzake duurzame ontwikkeling. De FRDO heeft geen enkel
commercieel belang en verwerkt/bewaard uw persoonlijke gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 indien u hier de toestemming voor gaf (bv. door uw aanvraag om op de hoogte gehouden
te worden van onze activiteiten of de inschrijving voor een evenement);
 indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw mailadres
om de nieuwsbrieven op te sturen of om info in het kader van de organisatie van
evenementen waarvoor u inschreef over te maken);
 indien u lid bent van de Algemene Vergadering, Bureau en/of de werkgroepen van de
FRDO voor het garanderen van de goede werking van de FRDO en indien we ook (wettelijk)
verplicht zijn om de gegevens te verwerken/bewaren

Hoe behandelt de FRDO persoonlijke gegevens?



Alle persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt
Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:
 Schrijft u zich bijvoorbeeld in om op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten,
dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u nieuwsbrieven en uitnodigingen te bezorgen. U



hebt het recht om op ieder moment uw gegevens na te zien, te wijzigen en zich uit te
schrijven.
We geven uw contactgegevens nooit door aan derden. (Eén kleine nuance: Op de
deelnemerslijsten die we uitdelen ter gelegenheid van onze eigen evenementen worden
uitsluitend de naam, voornaam en de organisatie van de deelnemers vermeld, maar geen
verdere contactgegevens vermeld.)

Hoe lang bewaart de FRDO persoonlijke gegevens?
De FRDO bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor haar werking.
 Vraagt u via onze website de inschrijving aan voor de nieuwsbrief, schrijft u zich in voor een
evenement of werkt u mee als lid binnen de Algemene Vergadering, Bureau of één van onze
werkgroepen, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u
gevraagde dienst correct af te handelen.
 De FRDO kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te
verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. statistieken
van aanwezige personen bij evenementen, het bereik van onze organisatie adhv publieke
evenementen en de nieuwsbrief). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de
orde.
 De periodes van het bijhouden van uw gegevens verschillen dus:
1. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief/ uitnodigingen evenementen wissen wij zo snel
mogelijk de betrokken persoonsgegevens.
2. Gegevens in verband met deelname van leden aan de Algemene Vergadering, de
vergaderingen van het Bureau en de werkgroepen, worden volgens de wettelijke
verplichtingen en termijnen bijgehouden..

Bewaart de FRDO mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?


Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse
beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen
tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –
maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
 U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die de FRDO over u verwerkt heeft, inzien en

wijzigen via:
https://www.frdo-cfdd-admin.be/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f%3frd%3d128&rd=128 of
verwijderen via een mailtje aan mail@frdo-cfdd.be of door klikken op de volgende link:
https://frdo-cfdd-admin.be/Account/Unregister
 Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen
bij de Privacycommissie.

Nog vragen of bedenkingen?




Mail: mail@frdo-cfdd.be
Telefoon: 02/743 31 50
Adres: Kruidtuinlaan 50 bus 70 1000 Brussel

