VERKLARING BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
in het kader van de aansluiting bij BACHI

BELGIAN ASSOCIATION OF CONSUMER HEALTHCARE INDUSTRY VZW (BACHI) is een vereniging naar
Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0809.465.691. BACHI is de
koepelorganisatie van de bedrijven in de sector van voorschriftvrije geneesmiddelen en
gezondheidsproducten die worden verkocht in apotheken.
BACHI hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe Verordening
(EU) 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 Richtlijn 95/46/EG (hierna de “AVG”) na te leven.
U verklaart hierbij een personeelslid, bestuurder, bedrijfsleider of een ander type vertegenwoordiger te
zijn van een lid of een ondersteunend lid van BACHI of van een persoon die een dergelijk lid wenst te
worden (hierna het “Lid”). De aansluiting van het Lid wordt geregeld door het contract dat die
aansluiting regelt (hierna de “Ledenovereenkomst”) en met name de statuten van BACHI.
In het kader van de aansluiting van het Lid kan BACHI u als vertegenwoordiger van het Lid vragen
bepaalde persoonsgegevens mee te delen die op u betrekking hebben (hierna “uw Gegevens”), via
het onlineformulier op haar website of via enig ander middel, met als doel de aansluiting van het Lid te
verzekeren en hem de diensten te verlenen waarop de Ledenovereenkomst betrekking heeft (hierna
het “Doeleinde”).
Deze verklaring (hierna de “Verklaring”) wil uw akkoord voor die verwerking bekomen tegen de
onderstaande voorwaarden en u, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens (hierna de
“Verwerking”), informeren over uw rechten. De Verklaring kan worden gewijzigd afhankelijk van de
wetgevende en reglementaire ontwikkelingen.
1 – Categorieën van persoonsgegevens
Met de Verklaring geeft u BACHI in het kader van het Doeleinde de toestemming om uw volgende
Gegevens te verwerken:
1. uw naam en voornaam
2. uw functie(s) binnen het Lid
3. de ta(a)l(en) die u spreekt
4. uw e-mailadres(sen)
5. uw telefoonnummer(s) (vaste lijn)
6. uw gsm-nummer(s)
U aanvaardt ook dat tijdens evenementen die worden georganiseerd door BACHI en waaraan u zou
deelnemen foto’s van u kunnen worden genomen om de evenementen van BACHI te promoten en u
erkent op de hoogte te zijn gebracht van het nemen van die foto’s waarop u voorkomt. Die foto’s zullen
na het evenement enkel toegankelijk zijn op de site van BACHI, in het gedeelte dat is voorbehouden
aan de leden van BACHI (na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord).
BACHI zal geen bijzondere of gevoelige Gegevens verzamelen of verwerken, zoals gegevens over ras
of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen,
lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksueel gedrag. Indien u uit eigen beweging niet-

gevraagde bijzondere en/of gevoelige Gegevens meedeelt, kan BACHI die gegevens verwerken in het
kader van het Doeleinde.
2 – Verwerking van de persoonsgegevens
Het begrip “Verwerking” omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens.
BACHI zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens en de Gegevens slechts
raadplegen en/of verwerken indien en voor zover dat kadert in het Doeleinde dat het voorwerp uitmaakt
van de Verwerking.
BACHI verbindt zich ertoe u op de hoogte te stellen wanneer zij van oordeel is dat een instructie die u
haar zou hebben gegeven een schending inhoudt van de AVG of van enige andere Unierechtelijke of
lidstaatrechtelijke bepaling betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
3 – Doeleinde van de Verwerking
BACHI zal uw Gegevens enkel verwerken in het kader van de aansluiting van het Lid waarvan u de
vertegenwoordiger bent, in het kader van de Ledenovereenkomst en om die aansluiting te verzekeren,
met name om onder meer contact op te nemen met het Lid en om het Lid te informeren over de diensten
en evenementen die volgens BACHI interessant kunnen zijn. Daarnaast zult u maandelijks een
nieuwsbrief van BACHI ontvangen ter attentie van het Lid. Tot slot zal BACHI uw Gegevens verwerken
met het oog op de uitvoering van enquêtes bij haar leden over specifieke onderwerpen die van
gemeenschappelijk belang zijn voor haar leden. In dat geval wordt schriftelijk en/of telefonisch naar de
mening van de leden gevraagd. De resultaten van de enquêtes worden vervolgens aan de leden
meegedeeld.
Uw Gegevens worden niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de hierboven beschreven
doeleinden, tenzij u daarmee instemt.
4 – Uw rechten
U kunt te allen tijde contact opnemen met BACHI als u hulp nodig hebt om de aansluitingsaanvraag van
het Lid in te vullen of om uw Gegevens te beheren. U kunt ook contact opnemen met BACHI om de
volgende rechten uit te oefenen:
•

Inzage in, rectificatie of wissing van uw Gegevens;

•

Beperking van de verwerking van uw Gegevens;

•

Intrekking van de toestemming voor de verwerking in de gevallen waarin uw toestemming de
rechtsgrond voor de verwerking vormt (dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid
van de eerdere verwerkingsactiviteiten);

•

Ontvangst van uw Gegevens (“recht op overdraagbaarheid”);

•

Recht om niet het voorwerp uit te maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming (met
inbegrip van profilering);

•

Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)
indien u van mening bent dat BACHI niet heeft gehandeld in overeenstemming met de geldende
wetgeving.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@bachi.be.
Wat de gegevens betreft die het voorwerp uitmaken van de Verwerking, zal BACHI uw vragen
beantwoorden binnen de termijnen bepaald door de AVG.
5 – De ontvangers
BACHI behoudt zich het recht voor een beroep te doen op verwerkers die het onderhoud van haar
website en database beheren, alsook de persoonsgegevens die door BACHI worden verwerkt. In dat
kader is het mogelijk dat die verwerkers uw Gegevens verwerken en BACHI bijstaan bij de uitoefening

van uw rechten. BACHI heeft met die verwerkers contracten afgesloten waarmee het zich ervan
vergewist dat deze voldoende garanties bieden voor het treffen van passende technische en
organisatorische maatregelen, dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en dat deze de
bescherming van uw rechten waarborgen
6 – De opslagperiode van de persoonsgegevens
Uw Gegevens zullen worden opgeslagen op de website van BACHI (www.bachi.be) onder de portal die
beveiligd is met verschillende tools en die enkel toegankelijk is voor de beheerders van de site van
BACHI, die werknemers zijn van BACHI of van de verwerkers die worden vermeld in artikel 5 hierboven.
Enkel die personen hebben toegang tot de database. De personen die toegang hebben tot uw Gegevens
zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding en zullen enkel toegang hebben tot uw Gegevens
wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies/opdrachten in het kader van het
Doeleinde.
BACHI zal uw Gegevens opslaan gedurende 30 werkdagen na de eerste van de volgende data: (a) de
datum van het einde van de aansluiting van het Lid bij BACHI, (b) de datum waarop BACHI op de
hoogte wordt gebracht van het einde van uw mandaat als vertegenwoordiger van het Lid of (c) de
datum waarop u uw toestemming voor de Verwerking van uw Gegevens door BACHI intrekt. In de
gevallen (a) en (b) zullen uw Gegevens worden gewist zonder voorafgaande kennisgeving en in
voorkomend geval worden vervangen door de gegevens van de persoon die u zal vervangen als
vertegenwoordiger van het Lid.
7 – Doorgifte buiten de EER
Uw Gegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER. Indien BACHI verplicht is om, krachtens
het Unierecht of het Belgische recht, over te gaan tot een doorgifte van uw Gegevens aan een
internationale organisatie in een derde land buiten de EER, zal het u vóór de verwerking in kennis stellen
van die juridische verplichting, tenzij het betrokken recht dergelijke informatie om gewichtige redenen
van algemeen belang verbiedt.
8 – Beveiliging en vertrouwelijkheid
BACHI heeft beveiligingstechnieken en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw Gegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, illegale of toevallige
vernietiging en accidenteel verlies.
Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, alsook met de aard, het
toepassingsgebied, de context en de doeleinden van de Verwerking, alsook met de risico’s, waarvan de
waarschijnlijkheid en de ernst variëren, neemt BACHI passende technische en organisatorische
maatregelen voor de rechten en vrijheden van personen.
BACHI zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke inbreuk in verband met uw Gegevens
en van de maatregelen die worden genomen om de nadelige gevolgen van de inbreuk met inachtneming
van de AVG te beperken wanneer die inbreuk een hoog risico kan inhouden voor uw rechten en
vrijheden, en zal de toezichthoudende autoriteit onverwijld en waar mogelijk niet meer dan 72 uur nadat
hij er kennis van heeft genomen in kennis stellen, tenzij de kans gering is dat de inbreuk in kwestie een
risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.
9 – Toepasselijk recht
De Verklaring wordt beheerst en zal worden uitgelegd overeenkomstig het Belgische recht. In geval van
geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de Verklaring, zal het geschil
worden beslecht door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
10 – Contact
Voor meer informatie over de Verklaring of voor de uitoefening van uw rechten zoals die worden vermeld
in artikel 4, kunt u een e-mail sturen naar info@bachi.be.

