Procedure GDPR wetgeving 25 mei 2018

1- Aanpak.

Buiten het BEV secretariaat en de leden van de RvB zijn er geen bijkomende
medewerkers die in aanraking komen met GDPR gerelateerde gegevens. BEV is wel
verplicht alle gegevens die betrekking hebben op ons stamboek ter inzage vrij te
geven aan de betrokken diensten van het Ministerie van Landbouw. Tevens worden
persoonsgegevens in functie van onze dienstverlening t.o.v. de nationale databank
voor paardachtigen aan deze databank door gegeven. Ook wij halen
persoonsgegevens op uit hun databank Horse ID Extranet. BEV zal gebruik maken
van het stap-voor stap aanpaksysteem welk is ontwikkeld door de Privacycommissie
zelf. Dit zal leiden naar enkele verbeterde voorstellen naar zowel processen als IT
toepasingen.
Op de eerstvolgende RvB zal dit stappenplan worden besproken om ons asap in regel
te stellen met de geldende wetgeving.

2- Bewustmaking.

Op de eerstvolgende RvB voorzien we een gerichte communicatie hoe we voorzichtig
en veilig moeten omgaan met ledenlijsten. Welke gegevens we opnemen en of deze
gegevens aan elk bestuurder worden doorgegeven. Overzicht van de belangrijkste
regels en principes en kennisgeving van het publiceren van het handvest door BEV
opgesteld op onze website. Idem bekendmaking van de te volgen procedure door
BEV op de BEV website.

3- Coördinatie.

Het is voor BEV niet verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te
duiden. Gezien de aard van de gegevens vooral vanuit het secretariaat voort vloeien
zal ook de secretaris instaan voor deze GDPR gerelateerde zaken.

4- Inventaris.

Hierbij een lijst van welke persoonsgegevens wij als stamboeksecretariaat verwerken
en hoe wij hiermee omgaan.

4.1 Welke gegevens : om een stamboekdatabank te beheren gebruiken wij volgende
persoonsgegevens. Naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoon nummer,
faxnummer, mailadres, rijksregisternummer, bankrekening nummers.

4.2 Plaats van bewaring : al onze stamboek- en persoonsgegevens worden bewaard
in het Falcooprogramma. Dit programma wordt alle erkende stamboeken aangereikt
door de bevoegde diensten van het Vlaams Ministerie voor Landbouw, Dienst
Landbouw en Visserijbeleid en kwaliteit dier. De gegevens worden extern bewaard
op een server beheert door de firma Falcoo automatisering.

4.3 Duur van bewaring van gegevens : volgens wettelijke bepaling bewaart BEV deze
gegevens voor een maximale termijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op datum van
het laatste contact gelegd door de eigenaar van de gegevens. Elke
gegevensverstrekker kan op eenvoudige vraag dit beheer door BEV van zijn/haar
gegevens om elk moment stop zetten.
4.4 Wie heeft toegang tot deze gegevens ? Enkel leden van de RvB van BEV hebben
inzicht op deze gegevens via een ledenlijst die hen op papier of per mail wordt
verstrekt bij elke vergadering van de RvB. Tevens heeft de bovengenoemde dienst
van het Ministerie van Landbouw recht van inzage op deze gegevens alsook de
beheerder van de databank voor paardachtigen zijnde de Belgische Confederatie van
hetPaard (BCP) of haar uitvoerder Paarden Punt Vlaanderen (PPV).
4.5 Manier van bescherming : elk lid van de Raad van Bestuur heeft bij zijn/haar
aantreden een document “confidentionaliteit” ondertekend en hiermee zich akkoord
verklaard geen gegevens op de RvB ter kennisgeving bekend gemaakt aan derden te
zullen meedelen. Verder zal het secretariaat er op toezien om alle mail verkeer te
checken op éénduidige bestemmeling (geen groepsmails versturen).
4.6 Manier van uitwisseling van deze gegevens intern en extern. Intern enkel zoals
bovenstaand genoemd op papier verstrekt aan de leden van de RvB. Extern door
inzage van het Vlaams Ministerie voor landbouw. Dienst Landbouw en Visserijbeleid
en kwaliteit dier en Paarden Punt Vlaanderen.
4.7 gebruik van gegevens.
4.7.1 beheer van stamboek, gegevens van eigenaars en fokkers van ezels.
4.7.2 verzending van tijdschrift en nieuwsbrieven
4.7.3 verzending van kostennota’s (facturen)

4.7.4 opvragen of meedelen van info aangaande aangevraagde
stamboekactiviteiten.
4.7.5 verplichte gegevensoverdracht naar Belgische nationale databank voor
paardachtigen.

5- Gegevens verwerkingsanalyse.

5.1 aangezien BEV deze stamboekactiviteiten uitvoert in opdracht van de Vlaamse
Overheid gaan we er van uit dat we idd. beschikken over een wettelijke grondslag
voor verwerking van persoonsgegevens.
5.2 de verwerkingsactiviteit staat 100% in verhouding tot de doelstelling van onze
organisatie en het gebruik van persoonsgegevens.
5.3 elke persoons-gegevensverstrekker kan ten allen tijde zijn/haar eigen gegevens
inkijken en wijzigen via Horse ID –Extranet. Deze site staat onder beheer van de
Belgische Confederatie van het Paard en in onderliggende opdracht Paarden Punt
Vlaanderen als beheerder van de nationale databank voor paardachtigen.
www.horseid.be Eens personen bij BEV te kennen geven, door ledenbijdrage te
volstorten, dat BEV haar gegevens mag gebruiken voor haar stamboekeigen
doeleinden moet BEV in opdracht van de Vlaamse Overheid deze uploaden en
aanpassen vanuit Horse ID Extranet. M.a.w. alle door BEV beheerde
persoonsgegevens komen uit Horse ID Extranet. Omgekeerd van BEV naar Horse ID
Extranet worden geen geautomatiseerde gegevens door gegeven. Wel worden deze
gegevens doorgestuurd bij indien van een veulenaangifte bij de nationale databank
voor paardachtigen.

6- Privacyverklaring en toestemming.

De GDPR verreist gepaste procedures en afspraken om datalekken zo snel mogelijk
op te sporen, te onderzoeken, en indien nodig tijdig mee te delen aan de privacy
commissie. Wanneer wij tot de vaststelling komen dat een ernstig data lek is
opgetreden moet BEV binnen de 72u na veststelling hiervan de privacy commissie op
de hoogte brengen.
Van elk lid dat zijn ledenbijdrage betaalt gaan wij uit wij dat zij ook akkoord gaan met
het gebruik van de door hen vrij gegeven persoonsgegevens onder de voorwaarden
die in deze procedure zijn weer gegeven. Indien een lid zijn/haar gegevens NIET door
BEV vzw wenst gebruikt te zien worden om de in punt 4.7 opgesomde diensten te
verlenen kan hij/zij BEVvzw hiervan op de hoogte brengen. BEV vzw zal in dat geval
de gevraagde gegevens schrappen.

7- Gegevens verwerkingsregister.

Het BEV secretariaat zal een elektronisch bijhouden waarin alle
verwerkingsactiviteiten zullen worden opgetekend die betrekking hebben op de
persoonsgegevens van leden die een wijziging van die gegevens wensen door te
voeren of die kennis geven van stopzetting van hun gegevens in onze BEV databank.
Dit verwerkingsregister is gebaseerd op informatie over genomen uit Horse ID
databank , gegevens onttrokken aan betalingsmodaliteiten of mail- en postverkeer.
Dit wordt continue bij gehouden en geactualiseerd.
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