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Inleiding
Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie over de
verwerking van uw persoonsgegevens door de Communicatiedienst van de Raad voor het Leefmilieu,
hierna de Raad genoemd, te verstrekken.
Aangezien het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu administratief en logistiek wordt
aangestuurd door Brupartners, vervult deze laatste de rol van Verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens worden verwerkt?
Voor de verzending van verschillende communicaties en publicaties en de vacatures, gebruikt de
Raad de volgende gegevens:
•
•

Contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, organisatie, functie);
Gegevens met betrekking tot uw voorkeuren wanneer u gebruik maakt van het
inschrijvingsformulier voor de publicaties van de Raad (taal, inschrijving voor de
Nieuwsbrief).

Wij voeren deze verwerkingen uit op basis van uw toestemming.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
•
•

De vacatures versturen
De “Nieuwsbrief van de Raad voor het Leefmilieu” versturen

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?
Behalve de elektronische opslag en overdracht van uw gegevens door onze onderaannemer (CIBG),
worden deze gegevens niet buiten het Secretariaat van de Raad om doorgegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens totdat u de wens te kennen geeft niet langer in de database te worden
opgenomen en/of geen publicaties van de Raad voor het Leefmilieu meer te ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
De wet geeft u de toestemming om:
•
•
•
•
•
•

Duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen;
Een correctie van uw gegevens te vragen;
Een kopie van de gegevens te verkrijgen;
De verwijdering van de gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat om
deze gegevens te bewaren;
De opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) te vragen;
Uw toestemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken.

Voor al deze vragen kunt u een e-mail naar info@cerbc.brussels versturen.
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Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen
Voor al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u
terecht bij de Gegevensbeschermingsafgevaardigde van Brupartners:
Per e-mail:

dpo@brupartners.brussels

Per briefwisseling:

Gegevensbeschermingsafgevaardigde
Brupartners
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Goedkeuring
Op 3 juni 2022 heeft de Directie van Brupartners de inhoud van deze informatie bekrachtigd.

Caroline VINCKENBOSCH

Johan VAN LIERDE

Directrice

Adjunct-directeur
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