Toepassing van GDPR (General Data
Protection Regulation)
of AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) op VIRBO vzw

VIRBO gebruikt meerdere gegevensbestanden die noodzakelijk zijn voor haar werking.
Deze bestanden omvatten volgende categorieën:
1. Schoolgegevens (postcode, gemeente, schoolnaam, straat en nummer, soort
school, instellingsnummer, telefoon, gsm-nummer, e-mailadres, provincie of gewest,
naam en nummer van de scholengroep, bedrag lidgeld, wanneer en door wie betaald,
naam van de directie);
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het versturen van informatie, uitnodigingen voor
bijeenkomsten, en het tijdschrift ‘InfoBas’ van de vereniging. Deze gegevens zijn dus
onontbeerlijk voor de uitoefening van de doelstellingen van VIRBO vzw. Zij worden up-todate gehouden bij iedere wijziging in de schoolstructuur.
2. Aanwezigheidsgegevens voor de EVENTEN.
Deze gegevens worden slechts tijdelijk bewaard tot het volgende EVENT. Ze zijn
noodzakelijk voor de praktische organisatie van dat EVENT.
3. Privégegevens directie (straat en nummer, postcode, woonplaats, telefoon,
gsm-nummer, e-mailadres, bijkomende functies, rijksregisternummer).
Deze gegevens worden slechts vermeld als die vrijwillig zijn opgegeven door de persoon.
Jaarlijks wordt begin september melding gegeven aan de persoon welke privégegevens
bekend zijn bij VIRBO. Zij kunnen dan verbeteringen aanbrengen of de gegevens laten
verwijderen door een eenvoudige mail aan de beheerder van deze gegevens bij VIRBO.
Het rijksregisternummer is interessant om vast te stellen wanneer iemand op pensioen
gaat en is enkel noodzakelijk voor de personen die behoren tot de effectieve leden van
VIRBO vzw. Als de directie op school wisselt, worden deze gegevens verwijderd en
vervangen door die van de nieuwe directie.
4. Privégegevens van personen zonder aan een school verbonden te
zijn (naam, voornaam, link met VIRBO, eventueel naam scholengroep en nummer
en provincie of gewest, aanspreking, straat en nummer, postcode, woonplaats,
telefoon, gsm-nummer, e-mailadres, bedrag betaald lidgeld en wanneer en door wie
betaald, rijksregisternummer, gegevens van aanwezigheid op het laatste EVENT
georganiseerd door VIRBO).
Deze gegevens worden slechts vermeld als die vrijwillig zijn opgegeven door de persoon.
Jaarlijks wordt begin september melding gegeven aan de persoon welke privégegevens
bekend zijn bij VIRBO. Zij kunnen dan verbeteringen aanbrengen of de gegevens laten
verwijderen door een eenvoudige mail aan de beheerder van deze gegevens bij VIRBO.
Het rijksregisternummer is interessant om vast te stellen wanneer iemand op pensioen
gaat en is enkel noodzakelijk voor de personen die behoren tot de effectieve leden van
VIRBO vzw.
Tot deze groep van personen behoren de codi/dico zonder school, de senioren, leden
van het Departement of Commissie Onderwijs, Leden van het Huis van het GO!,
personen met een band met VIRBO. Ook firma’s die een publicatie plaatsen in InfoBas
behoren tot deze groep.
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Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het versturen van informatie, uitnodigingen voor
bijeenkomsten, en het tijdschrift ‘InfoBas’ van de vereniging. Deze gegevens zijn dus
onontbeerlijk voor de uitoefening van de doelstellingen van VIRBO vzw. Zij worden up-todate gehouden bij iedere wijziging in de schoolstructuur.
Deze gegevens worden slechts vermeld als die vrijwillig zijn opgegeven door de persoon.
Jaarlijks wordt begin september melding gegeven aan de persoon welke privégegevens
bekend zijn bij VIRBO. Zij kunnen dan verbeteringen aanbrengen of de gegevens laten
verwijderen door een eenvoudige mail aan de beheerder van deze gegevens bij VIRBO.
Het rijksregisternummer is interessant om vast te stellen wanneer iemand op pensioen
gaat en is enkel noodzakelijk voor de personen die behoren tot de effectieve leden van
VIRBO vzw.
5. Firma’s, handelaars en andere groeperingen (firmanaam, straat en
nummer, postcode, plaats, contactpersoon, telefoon, e-mailadres, aard van de
producten, ondernemingsnummer, tijdelijke gegevens voor het opstellen van een
factuur, eventuele deelname aan evenementen van VIRBO in de voorbije jaren).
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het ronselen van publicaties in InfoBas en
deelname aan de Happening (handelsbeurs en workshops) van VIRBO die jaarlijks wordt
georganiseerd.
Deze gegevens worden slechts verwijderd na uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene
met eenvoudige mail aan de beheerder van deze mails bij VIRBO.
Al deze lijsten worden bewaard op de cloud in OneDrive.

Personen die met deze gegevens in aanraking komen
De persoon die verantwoordelijk is voor alle gegevenslijsten is de voorzitter van
VIRBO vzw.
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