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PRIVACY BELEID BELPORK VZW
VERSIE 2

Belpork vzw is een interprofessionele organisatie die opereert op nationaal niveau met als doel op een
duurzame manier meerwaarde te creëren in Belgisch varkensvlees en varkensvleesproducten. Dit
doen we door het beheer van kwaliteitslabels, het uitwerken van innovatieve projecten al dan niet in
samenwerking met derde partijen, via dienstverlening en door het sluiten van overeenkomsten van
uitwisselbaarheid met buitenlandse kwaliteitssystemen. Door deel te nemen aan kwaliteitssystemen
(Certus/BePork, Meesterlyck, AB Register) en projecten van Belpork vzw en door gebruik te maken van
de daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken,
bekendmaken en bewaren door Belpork vzw van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy
beleid. In de toekomst kan Belpork vzw besluiten het privacy beleid te wijzigen indien bijvoorbeeld,
voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn
in dit privacy beleid. De meest recente versie van het privacy beleid is steeds na te lezen op de website
www.Belpork.be. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u
terecht op:
info@belpork.be | T 02 552 81 44 | F 02 552 81 30
Belpork vzw | www.belpork.be | BE 0470.805.831
Koning Albert II-laan 35 bus 54 | 1030 Brussel
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WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN WAAROM?
ALGEMENE GEGEVENS
Welke gegevens?

-

Bedrijfs-, (crisis-)correspondentie- en facturatie-gegevens

Communicatie:
Belpork vzw verzamelt persoonsgegevens om u toegang te geven tot onze diensten en (leden) ondersteuning te leveren door middel van post, email of per telefoon.
Belpork vzw stuurt u geen e-mails of post met commerciële belangen, maar enkel de info
waarover u ons contacteert via de website of via email of waarvoor u zich inschrijft via het
aansluitingsformulier wanneer u toetreedt tot één van onze kwaliteitssystemen of projecten,
zoals de nieuwsbrief. Wij verzekeren u dat uw naam en e-mailadres door onze dienst niet voor
commerciële doeleinden zullen worden gebruikt noch doorgegeven worden aan andere
instanties zonder uw uitdrukkelijke toestemming tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van uw lidmaatschap bij een of meerdere van onze kwaliteitssystemen of projecten. In dat
geval is dit specifieke aangegeven in het document waarmee u zich akkoord verklaart bij
aansluiting tot onze kwaliteitssystemen of projecten.
Van de leden die beschikken over een geldig certificaat volgens het Certus/BePorkkwaliteitshandboek (uitgezonderd primaire productie) of de Meesterlyck-licentie worden de
bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, telefoon, fax en email) kenbaar gemaakt via de website
van Belpork vzw.

-

Facturatie
Persoonsgegevens worden door Belpork vzw en zijn verwerkers, waar van toepassing, gebruikt
om facturatie van gelden mogelijk te maken (o.a. ledenbijdrage, boetes).

-

Meldingsplicht
In het kader van de meldingsplicht kan Belpork vzw de opgeslagen informatie verstrekken aan
FAVV of gerecht indien bij wet vereist.

-

Crisiscoördinatie
Belpork vzw opereert, in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV), als coördinator van de varkenskolom voor de organisatie van
preventieve ruimingen in geval van uitbraken van besmettelijke dierziekten. Crisiscontact- en
bedrijfsgegevens die door uzelf of met betrekking tot u werden doorgegeven aan Belpork in
de hoedanigheid van coördinator van de sectorale crisiscel kunnen worden gebruikt voor de
organisatie van ruimingen en kunnen indien noodzakelijk ook in het kader van de organisatie
van ruimingen uitgewisseld worden met de betrokken actoren van de sectorale crisiscel en het
FAVV.
Elke persoon en elk bedrijf dat zich door ondertekening van de daartoe opgestelde
engagementsverklaring engageert tot deelname aan preventieve ruimingen binnen de
varkenskolom onder coördinatie van Belpork vzw ten dienste van het FAVV en elk bedrijf en
iedere persoon die betrokken partij is in een preventieve ruiming verleent aan de bevoegde
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overheid onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht om gegevens over die persoon of dat
bedrijf die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de preventieve ruiming over te maken aan
Belpork vzw of haar aangestelde. Het betreft daarbij uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn
in het kader van de organisatie van de preventieve ruiming. Deze gegevens zullen ook enkel
voor dat doel aangewend worden.

SPECIFIEK VOOR AB REGISTER DEELNEMERS
Welke gegevens?:

bedrijfs- en beslaggegevens, registraties, verschaffers, dieraantallen en
Bedrijfsrapporten

Doel: ledenbeheer, dienstverlening en ledenondersteuning
Belpork vzw beheert de bedrijfs- en beslaggegevens van de aangesloten varkensproducenten, zoals
door henzelf aan Belpork vzw bezorgd via het daartoe bestemde aansluitingsformulier, en maakt deze
voor de aangesloten varkensproducenten beschikbaar in de AB Register databank. AB Register vzw
beheert de registraties en bedrijfsrapporten van de aangesloten varkensproducenten en maakt deze
beschikbaar in de AB Register databank in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Belpork
vzw. Concreet staat AB Register vzw in voor de datacollectie, het datamanagement, de koppeling met
Sanitel-Med, de controle op de datakwaliteit en de individuele rapportering naar de deelnemers van
AB Register. Elke producent verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de AB Register
databank bij de eerste aanmelding in de databank. Elke wijziging in de gebruiksvoorwaarden zal
worden gecommuniceerd vanuit Belpork vzw en zal ter akkoord voorgelegd worden aan de
producenten bij de eerstvolgende aanmelding in de AB Register databank.
Met betrekking tot de varkensproducenten
Voor varkensproducenten die gebruik maken van AB Register, op vrijwillige basis of via hun deelname
aan een of meerdere kwaliteitssystemen, worden in het eerste jaar nadat hun account werd
geactiveerd, de antibioticumregistraties die met betrekking tot hun beslag(en) in Sanitel-Med werden
geregistreerd, gebruikt om de periodieke bedrijfsrapporten en de rapporten via de Nearly real time
rapporteringstool op te maken en dit tot er registraties voor hun beslag(en) over een volledig jaar
beschikbaar zijn in de AB Register databank.
Ter uitvoering van de diensten verbonden aan uw lidmaatschap bij de AB Register databank, worden
er door de varkensproducent of met betrekking tot de varkensproducent ingevoerde gegevens tussen
AB Register en Sanitel-Med, de officiële databank van de overheid, uitgewisseld. Meer bepaald worden
registraties die bij wet verplicht moeten verzameld worden voor alle aangesloten varkenshouders
doorgestuurd vanuit de AB Register databank naar de officiële databank van de overheid (Sanitel-Med)
door AB Register vzw in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Belpork vzw. Alle gegevens
en wijzigingen in gegevens die rechtstreeks ingevoerd werden in Sanitel-Med, door de
varkensproducent zelf of met betrekking tot de producent, kunnen geconsulteerd en geëxporteerd
worden door Belpork vzw en zijn onderaannemer AB Register vzw. Het consulteren en exporteren van
deze gegevens en de wijzigingen hierin hebben tot doel de periodieke bedrijfsrapporten evenals de
nearly real time rapporteringstool zo correct mogelijk op te maken door de analyses ervoor te baseren
op de meest volledige en recente data voor het bedrijf.
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Alle gegevens die door de varkensproducent zelf of met betrekking tot de varkensproducent ingevoerd
werden in AB Register kunnen worden geconsulteerd, gewijzigd en geëxporteerd door Belpork vzw en
zijn onderaannemer AB Register vzw ten einde de diensten (advies en ondersteuning) naar de in de AB
Register databank aangesloten varkensproducent optimaal te kunnen uitvoeren en de
kwaliteitswerking te optimaliseren. Wij verzekeren u dat deze gegevens noch door Belpork vzw noch
zijn verwerker AB Register vzw, zullen gebruikt of doorgegeven worden aan andere instanties zonder
uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij onder gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm.
Varkenshouders die deelnemen aan AB Register kunnen een verschaffer een volmacht verlenen zodat
deze inzage krijgt op de registraties en bedrijfsrapporten van de varkenshouder die hem de volmacht
heeft verleend. Uitsluitend de verschaffers met een volmacht hebben inzage in de gegevens van de
varkenshouder die deelneemt aan AB Register. De bedrijfsdierenarts(praktijk) die een contract voor
bedrijfsbegeleiding heeft, heeft automatisch een volmacht voor de bedrijven waarmee zij een contract
hebben afgesloten. De veehouder kan de naam van de contractuele bedrijfsbegeleidende
dierenarts(praktijk) zelf wijzigingen wanneer hij zijn contract wijzigt. Uitsluitend op schriftelijk verzoek
van de varkenshouder kan deze wijziging ook gebeuren door Belpork vzw.
Voor varkenshouders die deelnemen aan AB Register in het kader van hun lidmaatschap bij één of
meerdere kwaliteitssystemen, heeft ook de controle- en certificatie- instelling (OCI), die erkend is voor
de controle en certificatie van deze kwaliteitssystemen, inzage in de door de varkensproducent of met
betrekking tot de varkensproducent ingevoerde gegevens in AB Register. Een OCI heeft uitsluitend
inzage in de gegevens van de varkensbedrijven waar zij bevoegd is voor de controle en certificatie. Om
die reden wordt ook de OCI die bevoegd is voor de controle- en certificatie voor deze
kwaliteitssystemen bij een varkensproducent bijgehouden in AB Register.
Voor de varkensproducenten die gebruik maken van de AB Register databank hebben Belpork vzw en
zijn onderaannemer, AB Register vzw, inzage op de dieraantallen (tellings- en capaciteitsgegevens),
zoals vermeld in de databank SANITEL en zoals gebruikt in de analyses voor de opmaak van de
individuele bedrijfsrapporten en de Nearly Real Time rapporteringstool (NRT-tool). Uitsluitend de
verschaffers met een volmacht door de veehouder en de OCI bevoegd voor controle- en certificatie bij
de deelnemer hebben eveneens inzage in de dieraantallen die vermeld worden in de periodieke
individuele bedrijfsrapporten en de rapportering via de NRT-tool.
Met betrekking tot de verschaffers
Alle dierenartspraktijken en de aangesloten dierenartsen, alle mengvoederfabrikanten en apothekers
die betrokken zijn bij de verschaffing van antibiotica, met antibiotica gemedicineerde voormengsels
en zinkoxide op varkensbedrijven die deelnemen aan AB Register moeten zich registreren in AB
Register. Het verzamelen en verwerken van de (persoons)gegevens van de in AB Register
geregistreerde verschaffers dient uitsluitend om registratie in de AB Register databank voor de
deelnemende varkensbedrijven mogelijk te maken, om de koppeling van correcte gegevens met de
Sanitel-Med databank te verzekeren en in het kader van de controle op correct gebruik van de AB
Register databank door controle- en inspectie- instellingen voor de varkensbedrijven die deelnemen
aan AB Register via een of meerdere kwaliteitssystemen. Het beheer van de in AB Register
geregistreerde verschaffers voor varkensbedrijven gebeurt door AB Register vzw in opdracht van en
onder verantwoordelijkheid van Belpork vzw. Zowel Belpork vzw als zijn onderaannemer AB Register
vzw hebben inzage in de gegevens die verzameld worden tijdens de registratieprocedure van een
verschaffer (inclusief de gegevens van individuele dierenartsen aangesloten bij dierenartspraktijken)
en de gegevens die verzameld worden van de verschaffers bij elke registratie in de AB Register
databank. AB Register vzw kan deze gegevens in het kader van de taak als beheerder bovendien

Privacy Beleid Belpork vzw versie 2
Laatst bijgewerkt: 11 01 2021
exporteren en wijzigen. De varkenshouders heeft enkel zicht op de bedrijfsdierenarts waarmee hij een
contract voor bedrijfsbegeleiding heeft afgesloten en op de verschaffer die antibiotica of zinkoxide op
zijn bedrijf heeft voorgeschreven of verschaft. Wanneer hij zijn contract wijzigt, kan de varkenshouder
de naam van de dierenarts(praktijk) waarmee hij een contract voor bedrijfsbegeleiding heeft, wijzigen.
Uitsluitend wanneer de varkenshouder hiertoe schriftelijk de vraag stelt, kan ook Belpork vzw, in het
kader van het ledenbeheer in AB Register, de contractuele bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk)
voor een varkenshouder wijzigen. In het kader van hun opdracht tot controle en certificatie van
varkensproducenten die lid zijn bij één of meerdere kwaliteitssystemen die deelname aan AB Register
verplichten of toestaan en hierop controle laten uitvoeren via OCI, hebben ook de OCI inzage in de
gegevens van de in AB register geregistreerde verschaffers. Uitsluitend de OCI die erkend zijn door
deze kwaliteitssystemen beschikken over dit inzagerecht. Dit inzagerecht dient uitsluitend om de
controle en certificatie bij de varkensproducent mogelijk te maken voor het kwaliteitssysteem waarbij
de varkensproducent lid is.
Met betrekking tot de controle- en inspectie-instellingen
Controle op het correct gebruik van AB Register maakt onderdeel uit van het antibioticumbeleid van
sommige kwaliteitssystemen in de varkenskolom. In het kader van hun opdracht tot controle en
certificatie hebben de OCI die erkend zijn door deze kwaliteitssystemen inzage in AB Register via een
speciaal daartoe ontwikkeld OCI-portaal. Elke OCI ontvangt hiertoe een uniek wachtwoord en
gebruikersnaam. Om inzagerechten te kunnen toekennen, worden voor de door deze
kwaliteitssystemen erkende OCI (persoons)gegevens (naam en adres OCI, naam en functie
verantwoordelijke) verzameld via de confidentialiteitsverklaring die wordt afgesloten tussen Belpork
vzw en de OCI. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om inzagerechten te kunnen toekennen. Enkel
Belpork vzw en zijn onderaannemer AB register vzw hebben inzage op deze gegevens. De OCI hebben
uitsluitend inzagerechten in de gegevens van de varkensproducenten waar zij bevoegd zijn voor de
controle en certificatie. Elke varkensproducent kan via zijn portaal zien welke OCI is toegekend aan zijn
beslag.

SPECIFIEK VOOR CERTUS/BEPORK DEELNEMERS:
Welke gegevens?:

-

certificatie status, controle- en certificatie-instelling, groepering,
traceringsdocumenten, controleresultaten, erkende chauffeurs, erkende
transportmiddelen, erkende biggenleveranciers

Organisatie van de Certus/BePork-kwaliteitswerking, toegang verlenen tot eraan
gerelateerde diensten en leveren van ondersteuning aan deelnemers.
De (persoons)gegevens die u zelf of met betrekking tot u via het aansluitingsformulier aan
Belpork vzw worden doorgegeven, worden ingelezen in de centrale databank TRACY van
Belpork vzw. U kan uw eigen gegevens raadplegen via een persoonlijke gebruikersnaam en
wachtwoord. Bij aansluiting ontvangt u vanuit Belpork vzw een gebruikersnaam. Elke
deelnemer moet bij de eerste aanmelding in TRACY een persoonlijk wachtwoord instellen via
de procedure “eerste aanmelding”. De (persoons)gegevens die u aan Belpork vzw bezorgt via
een registratieformulier worden eveneens ingelezen in de centrale databank TRACY van
Belpork vzw. U kan op elk moment de voor u geregistreerde gegevens opvragen via
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info@belpork.be of u kan op aanvraag een persoonlijke gebruikersnaam voor inzage in de
TRACY databank ontvangen via Belpork vzw. De gegevens die u doorgeeft via het
aansluitings- of registratieformulier worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de
BePork kwaliteitswerking, het verlenen van toegang tot de eraan gerelateerde diensten en
het leveren van ondersteuning via post, e-mail of per telefoon.
Teneinde de tracering van varkensvlees onder Certus/BePork -label mogelijk te maken tot en
met de verkoop ervan aan vleeswarenfirma’s en verkooppunten, worden de gegevens van de
verkooppunten en vleeswarenfirma’s, waaraan Certus/BePork leden leveren, geregistreerd in
de centrale databank ‘TRACY’ van Belpork vzw.
De gegevens (status, label, begin- en einddatum, namen chauffeurs en nummerplaten
transportmiddelen aangesloten bij de transportfirma) over de door BePork erkende chauffeurs
en erkende transportmiddelen (dit zijn zowel de Certus/BePork gecertificeerde als de
Belgische QS-gecertificeerde transportbedrijven) zijn consulteerbaar in TRACY via een
zoekfunctie voor alle Certus/BePork-gecertificeerde varkenshouders en slachthuizen in het
kader van de normale werking van het kwaliteitssysteem. Op deze manier zijn zowel de bij
Certus/BePork aangesloten varkenshouders als slachthuizen in de mogelijkheid om na te gaan
of bij het laden respectievelijk lossen van varkens op hun bedrijf de aanwezige chauffeur en
het aanwezige transportmiddel erkend is voor het transport van BePork varkens.
De Certus/BePork -gecertificeerde varkenshouders kunnen de gegevens (firmanaam,
klopcode, beslagnummer, VEN-nummer, ondernemingsnummer, eigen vervoer (ja/neen),
label, status, begin- en einddatum) van de Belgische erkende biggenleveranciers (dit zijn zowel
de Certus/BePork - als de CodiplanPlus-gecertificeerde varkensbedrijven) consulteren in TRACY
via een zoekfunctie op beslagnummer, klopcode, ven-nummer of ondernemingsnummer) Op
deze manier kunnen de Certus/BePork-gecertificeerde veehouders nagaan of de aangevoerde
biggen afkomstig zijn van een erkende leverancier. Certus/BePork-gecertifieerde slachthuizen
kunnen de gegevens (TRACY ID, klopcode, status (erkend/in behandeling), einddatum BePork
certificaat) van de BePork erkende producenten consulteren en exporteren. Certus/BePorkgecertificeerde slachthuizen en uitsnijderijen kunnen eveneens via een één-op één bevraging
in de TRACY-databank nagaan of een beslagnummer, klopcode, VEN-nummer of
ondernemingsnummer beschikt over een geldig BePork-certificaat.
-

Organisatie van monitoring, controle en certificatie
In uitvoering van uw aansluitingsovereenkomst geeft Belpork de gegevens, die u zelf via uw
aansluitingsformulier aan Belpork bezorgt, door aan door Belpork erkende laboratoria,
onafhankelijke experts en inspectie- en certificatie-instellingen. Belpork verleent hen ook de
toegang tot de databanken ‘AB Register’ en ‘TRACY’ teneinde de gegevens te consulteren van
de bedrijven waar zij belast worden met controle en certificatie voor het Certus/BePork kwaliteitssysteem. Ten einde controle en certificatie mogelijk te maken bij de deelnemers
waar zij bevoegd zijn, kunnen de door Belpork vzw erkende OCI via een één-op-één bevraging
in de TRACY-databank nagaan of een transportbedrijf of een Belgische biggenleverancier
erkend is onder het BePork kwaliteitssysteem en hebben ze hiertoe zicht op de gegevens die
over u geregistreerd zijn in de TRACY databank zoals hierboven vermeld onder “organisatie
van de kwaliteitswerking”. Het laboratorium, de experts en de inspectie- en certificatieinstelling hebben de plicht om vertrouwelijk om te gaan met deze informatie.
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De resultaten van het Certus/BePork monitoringprogramma worden door de door Belpork
erkende laboratoria aan Belpork vzw bezorgd. Resultaten van de controles op het terrein en
de certificatiebeslissingen worden centraal ingelezen en bewaard in het online platform
TRACY. Uitsluitend Belpork vzw heeft zicht op de analyseresultaten, controleresultaten en
certificatiebeslissingen voor alle aangesloten leden, hetzij dit anders is bepaald in een
overeenkomst met een derde partij (zie “samenwerking derde partijen”). De door Belpork vzw
erkende OCI hebben uitsluitend zicht op de resultaten van de bij hen contractueel aangesloten
leden. De OCI zorgt ervoor dat het resultaat van een controle telkens teruggekoppeld wordt
aan de betrokken deelnemer. Bij schrappingen en annulaties, zorgt de inspectie- en
certificatie-instelling, of Belpork vzw, voor de terugkoppeling van het resultaat aan de
deelnemer.
Gezien het afleveren van een Certus/BePork certificaat onder meer is gebaseerd op het
hebben van een geldig certificaat voor autocontrole (G-040 of G-018), Codiplan Animal
Welfare en FebevPlus heeft Belpork vzw inzage op inbreuken hierop of wijzigingen in de
certificatiestatus hiervan. Belpork vzw zal deze onrechtstreeks bekomen vaststellingen melden
aan de OCI die bevoegd is voor de Certus/BePork certificatie bij de betrokken deelnemer zodat
de onrechtstreeks vastgestelde inbreuk conform het huidige BePork kwaliteitshandboek en
reglement kan worden gesanctioneerd.
Gezien het hebben van een H- of R-statuut een invloed heeft op het verkrijgen of behouden
van een geldig Certus/BePork-certificaat kunnen vaststellingen door de bevoegde overheid
van residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten van Richtlijn 96/23/EG van de Raad
enerzijds door de bevoegde overheid of haar aangestelde overgemaakt worden aan Belpork
vzw. In dit kader heeft Belpork vzw ook toegang tot volgende specifieke gegevens uit Sanitel:
het H- of R-statuut, sanitair statuut en contaminant statuut. Belpork vzw zal deze
onrechtstreeks bekomen vaststellingen melden aan de OCI die bevoegd is voor de
Certus/BePork certificatie bij de betrokken deelnemer zodat de onrechtstreeks vastgestelde
inbreuk conform het huidige BePork kwaliteitshandboek en reglement kan worden
gesanctioneerd.
-

Samenwerking derde partijen
In het kader van een meer efficiënt data- en certificatiebeheer worden alle BePork
auditresultaten en certificatiebeslissingen door de OCI die bevoegd is voor de controle en
certificatie volgens het BePork kwaliteitshandboek ingegeven in de databank van Codiplan vzw
waar ook alle audits en certificatiebeslissingen met betrekking tot Codiplan Animal Welfare en
de autocontrolegids worden ingelezen. In uitvoering van de dienstenovereenkomst afgesloten
met Codiplan vzw worden alle auditresultaten en certificatiebeslissingen voor de producenten
die deelnemen of wensen deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem door de, door
Belpork vzw voor BePork erkende OCI, ingegeven in de Codiplan databank beheerd door
Codiplan vzw. Om de ingave van audits en certificatiebeslissingen mogelijk te maken wordt
door de bevoegde OCI, die de BePork (kandidaat)deelnemer zelf heeft gekozen, het bedrijf
geregistreerd in de Codiplan databank. Ten einde de tracering binnen BePork mogelijk te
maken, worden zowel bedrijfsgegevens als certificatiegegevens van de BePork deelnemer
dagelijks doorgestuurd naar de TRACY databank.
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In uitvoering van de samenwerkingscontracten tussen Belpork vzw enerzijds en Febev vzw,
Codiplan vzw en Q&S GmBH anderzijds kan Belpork vzw vastgestelde inbreuken (bekomen
door inspecties en/of analyses) op de bepalingen opgenomen in het Certus/BePork kwaliteitshandboek of de kwaliteitshandboeken waarop het Certus/BePork -certificaat is
gebaseerd (autocontrolegids, Codiplan Animal Welfare, FebevPlus), signaleren aan Febev vzw,
Codiplan vzw en Q&S GmBh.
De samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Belpork vzw en Q&S GmbH laat BePork
gecertificeerde producenten, slachthuizen en uitsnijderijen toe levende varkens en vlees te
leveren aan Duitse klanten binnen het QS kwaliteitssysteem en biedt BePork transporteurs de
mogelijkheid ook transport van levende varkens uit te voeren binnen het QS
kwaliteitssysteem. In uitvoering van deze overeenkomst worden de bedrijfsgegevens en de
BePork certificatiegegevens (status en einddatum) van alle onder BePork gecertificeerde
deelnemers door Belpork vzw geregistreerd in de QS databank. Zo kunnen potentiële
afnemers van levende varkens en vlees binnen het QS kwaliteitssysteem nagaan of een
leverancier BePork erkend is. Deze registratie is enkel zichtbaar voor Belpork vzw, QS GmbH
en de erkende deelnemers binnen QS en wordt uitsluitend gebruikt in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst.
Ten einde de facturatie van de variabele bijdrage aan de slachthuizen en hun opdrachtgevers
mogelijk te maken, wordt voor de BePork gecertificeerde slachthuizen maandelijks het aantal
slachtingen van bij BePork aangesloten beslagen doorgestuurd vanuit IVB vzw naar Belpork
vzw. Deze gegevens dienen uitsluitend om de facturatie van de variabele bijdrage aan de
aangesloten slachthuizen en hun opdrachtgevers mogelijk te maken.
Binnen het BePork-kwaliteitssysteem, beheerd door Belpork vzw, is het transport van levende
varkens uitsluitend toegestaan door BePork- of QS-gecertificeerde transportbedrijven en hun
bijhorende chauffeurs en transportmiddelen. In het kader van de controle op deze norm,
hebben de BePork-erkende controle- en certificatie-instelling via TRACY inzage in de gegevens
van de transportbedrijven die zijn aangesloten bij het BePork-kwaliteitssysteem (zowel de
BePork- als de QS-gecertificeerde transportbedrijven).
In uitvoering van de dienstverleningscontracten met derde partijen kan Belpork vzw inzage
verlenen in de (persoons)gegevens die voorwerp uitmaken van het dienstverleningscontract
over de bedrijven zoals bepaald in het dienstverleningscontract. Belpork vzw treedt in dat
geval op als verwerker van de derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de derde partij
om de betrokken bedrijven, waarvoor een dienstverleningscontract wordt aangegaan met
Belpork vzw, van deze dienstverlening door Belpork en uitwisseling van gegevens op de hoogte
te stellen.
-

Meldingsplicht
In het kader van de wet op de meldingsplicht hebben Belpork vzw en de door Belpork vzw
erkende controleorganen of laboratoria het recht om alle vastgestelde inbreuken (bekomen
door inspecties en/of analyses) op wettelijke bepalingen die de volksgezondheid,
voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn kunnen schaden, te signaleren aan de
bevoegde overheid (vb. FAVV en regionale inspectiediensten dierenwelzijn voor België) en aan
organisaties die een samenwerkingscontract met Belpork vzw hebben afgesloten (Zie ook:
‘samenwerking derde partijen’).
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SPECIFIEK VOOR MEESTERLYCK FABRIKANTEN
Welke gegevens?:

bedrijfsgegevens, contactpersoon, verkoopsresultaten, controle-resultaten
en analyseresultaten

-

De gegevens die door de fabrikant zelf of met betrekking tot de fabrikant aan Belpork vzw
worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt binnen de werking van het Meesterlyck
kwaliteitssysteem, dit is: de organisatie van de Meesterlyck-kwaliteitswerking, het verlenen
van toegang tot de eraan gerelateerde diensten en het leveren van ondersteuning aan de
deelnemende fabrikanten.

-

Tracering:
Meesterlyck fabrikanten die Meesterlyck ham produceren op basis van 100% Certus/BePork hammen bewijzen de herkomst van de aangekochte Certus/BePork hammen op basis van het
online traceringssysteem ‘TRACY’ van Belpork vzw. Om van deze dienst gebruik te kunnen
maken worden de (bedrijfs)gegevens van deze Meesterlyck fabrikanten geregistreerd in
TRACY.

-

Organisatie van monitoring, controle en certificatie
Belpork heeft het recht om aan specifieke, door Belpork erkende laboratoria en inspectie- en
certificatie-instellingen gegevens door te geven van bedrijven waar zij belast worden met de
analyse of controle en certificatie voor het Meesterlyck- kwaliteitssysteem. Het laboratorium
en de inspectie- en certificatie-instelling hebben de plicht om vertrouwelijk om te gaan met
deze informatie.

WAAROP BASEREN WE ONS OM DIE GEGEVENS TE VERWERKEN?

Alle gegevens worden alleen verwerkt met de uitdrukkelijke toestemming van de participant dan wel
ter uitvoering van de overeenkomsten (lidmaatschapsvoorwaarden) die worden aangegaan, dan wel
omdat de wetgever dit heeft opgelegd.

WELKE GEGEVENS ONTVANGEN WE VIA DERDEN?

Volgende gegevens worden niet rechtstreeks aan Belpork vzw of zijn verwerkers doorgegeven maar
worden via derden verzameld:

-

Antibioticumgebruiksgegevens

Alle antibiotica, met antibiotica-gemedicineerde voormengsels en zinkoxide die voorgeschreven
of verschaft worden op het bedrijf van een varkensproducent die deelneemt aan AB Register op
vrijwillige basis of door zijn deelname aan een of meerdere kwaliteitssystemen worden door de
verschaffer zelf (dit is een mengvoederfabrikant, dierenarts of apotheek) ingelezen in de AB
Register databank.

Privacy Beleid Belpork vzw versie 2
Laatst bijgewerkt: 11 01 2021

-

Dieraantallen

Varkensproducenten die gebruik maken van de AB Register databank krijgen inzicht in hun
antibioticumgebruik via de periodieke bedrijfsrapporten en de nearly real time rapporteringstool.
Voor de opmaak hiervan wordt bij de analyses gebruik gemaakt van de dieraantallen (tellings- en
capaciteitsgegevens) zoals vermeld in de Sanitel databank. Om de veehouder inzicht te geven in
de dieraantallen die werden gebruikt bij het berekenen van het antibioticumgebruik op zijn bedrijf,
worden deze dieraantallen ook vermeld in de rapporten gegenereerd via de nearly real time
rapporteringstool en in de individuele bedrijfsrapporten die aan de veehouder worden bezorgd
door AB Register vzw in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Belpork vzw.

-

Lidmaatschap

Voor varkensproducenten die gecertificeerd zijn volgens het Colruyt kwaliteitshandboek wordt
hun lidmaatschap en eventuele wijzigingen hierin door VLEVICO nv periodiek aan Belpork vzw
gecommuniceerd. Deze uitwisseling van gegevens omtrent het Colruyt lidmaatschap heeft tot doel
de dienstverlening zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Belpork vzw en
VLEVICO nv te kunnen uitvoeren. Een gelijkaardige uitwisseling is mogelijk in het kader van andere
dienstverleningsovereenkomsten. In dat geval worden enkel die gegevens die onderwerp
uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst voor de deelnemers waarop de
dienstverleningsovereenkomst betrekking heeft, uitgewisseld (zie ook ‘samenwerking derde
partijen’).

-

Inspectieresultaten en certificatiestatus

Voor varkensproducenten die gecertificeerd zijn of wensen te worden volgens het BePork
kwaliteitshandboek, worden bedrijfsgegevens (waaronder naam en emailadres sanitair
verantwoordelijke, type bedrijf, naam, adres en VEN-nummer van het beslag
ondernemingsnummer en taal), de bevoegde OCI, BePork auditresultaten en de BePork
certificatiegegevens (waaronder auditdatum, naam auditor en supervisor,
type audit,
validatiedatum, status en begin- en einddatum van het certificaat) door de OCI bevoegd voor
controle en certificatie bij de betrokken deelnemer ingelezen in de Codiplan databank en
gesynchroniseerd met de TRACY databank van Belpork vzw.
De BePork auditresultaten en de BePork-certificatiestatus voor (kandidaat-)deelnemende
transportbedrijven, slachthuizen en uitsnijderijen worden ingelezen in de databank ‘TRACY’ door
de controle-en certificatie-instelling die op het bedrijf van de deelnemer bevoegd is voor het
uitvoeren van de controle en certificatie volgens het BePork kwaliteitshandboek.
Op niveau van de primaire productie is het hebben van een geldig certificaat voor autocontrole (G040) en de Codiplan Animal Welfare standaard vereist om gecertificeerd te kunnen worden voor
BePork. De status met betrekking tot de certificatie volgens de autocontrolegids G-040C en volgens
de Codiplan Animal Welfare standaard is door Belpork vzw consulteerbaar in de databank beheerd
door Codiplan vzw.
Op niveau van de verwerking (slachthuizen en uitsnijderijen) is het hebben van een geldig
certificaat voor autocontrole (G018) en een certificaat volgens het FebevPlus-kwaliteitshandboek,
beheerd door Febev vzw, één van de vereisten om gecertificeerd te kunnen worden voor BePork.
In dit kader heeft Belpork vzw inzage in de bedrijfsgegevens, inspectieresultaten (zowel voor de
autocontrolegids als voor FebevPlus) en G018 en FebevPlus certificatiestatus via de databank beheerd
door Febev vzw.
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De resultaten van de traceringsaudits uitgevoerd in het kader van de controle op het Meesterlyck
kwaliteitslabel worden bezorgd aan Belpork vzw door de controle-instanties die bevoegd zijn door
Belpork voor het uitvoeren van deze traceringsaudits. Belpork vzw brengt vervolgens elke
fabrikant erkend voor productie onder Meesterlyck-label afzonderlijk op de hoogte van zijn/haar
resultaten.

-

Slachtaantallen

Om de facturatie van de variabele bijdrage aan de slachthuizen en hun opdrachtgevers mogelijk te
maken, wordt voor de BePork gecertificeerde slachthuizen maandelijks het aantal slachtingen van
bij BePork aangesloten beslagen doorgestuurd vanuit IVB vzw naar Belpork vzw. In dit kadert
bezorgt Belpork vzw maandelijks aan IVB vzw de lijst van volgens het BePork kwaliteitssysteem
gecertificeerde beslagen (meer concreet de klopcode). Op basis daarvan ontvangt Belpork vzw
vanuit IVB vzw per aangesloten slachthuis het aantal slachtingen van de afgelopen maand per
BePork gecertificeerde klopcode. Daarbij wordt tevens de leverancierscode (opdrachtgever voor
de slachting) vermeld. Deze gegevens dienen uitsluitend om de facturatie van de variabele bijdrage
door Belpork vzw aan de aangesloten slachthuizen en hun opdrachtgevers mogelijk te maken.

-

Analyseresultaten

Voor de controles in het kader van het BePork- en het Meesterlyck kwaliteitssysteem worden bij
de deelnemers ook een aantal labo-analyses uitgevoerd in opdracht van Belpork vzw. De
resultaten van deze labo-analyses worden door de door Belpork vzw hiertoe aangestelde
laboratoria aan Belpork vzw bezorgd.
Vaststellingen door de bevoegde overheid van residuen van diergeneesmiddelen of
contaminanten van Richtlijn 96/23/EG van de Raad kunnen door de bevoegde overheid of haar
aangestelde overgemaakt worden aan Belpork vzw.

-

crisiscontact- en bedrijfsgegevens

De crisiscontactgegevens en de bedrijfsgegevens specifiek bedoeld voor gebruik in het kader van
de rol van Belpork als coördinator van de varkenskolom voor de organisatie van preventieve
ruimingen in geval van uitbraken van besmettelijke dierziekten worden geheel of gedeeltelijk
verzameld via derde partijen (zie tabel 1).

Tabel 1: Bron van de gegevens per betrokkene die worden verzameld en verwerkt in het kader van de
organisatie van preventieve ruimingen ten dienst van het FAVV in het geval van uitbraken van
besmettelijke dierziekten in de varkenskolom.
Betrokkene

Bron

Slachthuizen en uitsnijderijen

Febev vzw

Transportbedrijven

TLV en FEBETRA

Varkensproducenten

Agrofront en FAVV

Verzamelplaatsen

FEBETRA

Wasstations

BFA

Logistieke medewerkers en lokale
coördinatoren

BFA vzw en FEBEV vzw

Medewerkers assistentie laden en lossen

Agrofront
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WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN WAAROM?

Intern
Binnen Belpork vzw heeft elk lid van het secretariaat inzage op de (persoons)gegevens die verzameld
en verwerkt worden in het kader van de kwaliteitssystemen en projecten van Belpork vzw en de
daaraan gerelateerde diensten. Elke medewerker van het secretariaat heeft een
confidentialiteitsverklaring ondertekend waarin zij verklaren vertrouwelijk, conform dit privacybeleid,
met uw gegevens om te gaan.
Extern
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van het lid worden gedeeld met enige andere verwerker of partner van Belpork
vzw.
Belpork vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen
zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Belpork vzw behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer Belpork dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de
rechten, eigendom of veiligheid van Belpork te beschermen. Daarbij wordt steeds getracht het recht
op privacy van het lid zoveel mogelijk te respecteren.
Persoonsgegevens worden verwerkt door volgende (sub)verwerkers:
•

•

•

•

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp met basis in de Verenigde Staten van
Amerika. Op het moment dat een participant toetreedt tot een van de kwaliteitssystemen
(BePork of Meesterlyck) of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt zijn/haar e-mailadres en
voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Door in
te schrijven op de nieuwsbrief van Belpork vzw ga je akkoord met de voorwaarden van
Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om de
persoonsgegevens van elke participant te beschermen.
Voor gebruiksanalyse van de website ‘Belpork.be’ wordt Google Analytics ingeschakeld.
Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van de website verzameld. Deze
gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en
reclamedoeleinden (zie ook de privacyverklaring voor websitegebruik op Belpork.be).
De e-mail van Belpork vzw wordt gehost bij Office 365. Wanneer contact wordt opgenomen
met Belpork via het contactformulier op de website of wanneer rechtsreeks een email wordt
verzonden aan Belpork, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Office
365.
Het online platform TRACY en de back-ups worden gehost bij Cegeka NV. De gegevens die door
de kandidaat Certus/BePork-deelnemer worden ingevuld op het aansluitingsformulier worden
bijgehouden in het online platform TRACY en worden bewaard op de servers van Cegeka NV.
Deze gegevens worden aangevuld met de traceringsdocumenten die op naam van de
Certus/BePork -deelnemer worden opgemaakt en met de resultaten van de controles en
certificaties die bij de Certus/BePork -deelnemer worden uitgevoerd in het kader van zijn
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•

•

•

deelname aan het Certus/ BePork -kwaliteitssysteem. Deze gegevens zijn online raadpleegbaar
via de persoonlijke login die elke deelnemer ontvangt bij toetreding tot het Certus/ BePork kwaliteitssysteem (zie ook verder in dit document “Welke rechten heeft u”).
Alle persoonsgegevens van de producent die in het kader van deelname aan BePork via het
aansluitingsformulier worden doorgegeven aan Belpork vzw en alle audit- en
certificatiegegevens van de (kandidaat-)BePork gecertificeerde producent zoals ingelezen
door de bevoegde certificatie-instelling in de Codiplan databank worden verwerkt door
Codiplan vzw, beheerder van de Codiplan databank. In het kader van de
dienstverleningsovereenkomst tussen Codiplan vzw en Belpork vzw worden bedrijfsgegevens
(waaronder naam en emailadres sanitair verantwoordelijke, type bedrijf, naam, adres en VENnummer van het beslag ondernemingsnummer en taal), de bevoegde OCI, BePork
auditresultaten en de BePork certificatiegegevens (waaronder auditdatum, naam auditor en
supervisor, type audit, validatiedatum, status en begin- en einddatum van het certificaat)
gesynchroniseerd met de TRACY databank, beheerd door Belpork vzw.
Alle persoonsgegevens die in het kader van deelname aan AB Register via het
aansluitingsformulier worden doorgegeven aan Belpork vzw worden verwerkt door AB
Register vzw in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Belpork vzw. In het kader
van de koppeling tussen het datacollectiesysteem AB register en Sanitel-Med, het
datacollectiesysteem van de overheid, worden periodiek door de deelnemer of met betrekking
tot de deelnemer ingevoerde gegevens uitgewisseld tussen AB Register en Sanitel-Med. In het
kader van de opmaak van de individuele bedrijfsrapporten (periodiek of real-time) worden
door de deelnemer of met betrekking tot de deelnemer ingevoerde gegevens op
gepseudonimiseerde wijze doorgegeven aan de wetenschappelijke eenheid van AMCRA vzw.
Door gebruik te maken van de diensten van AB Register verklaart de deelnemer zich
ondubbelzinning akkoord dat Belpork vzw en zijn verwerker, AB register vzw, inzage hebben
op de dieraantallen zoals die (in)direct door de deelnemer in Sanitel werden ingevoerd. Voor
de
analyse
van
de
verzamelde
gegevens
heeft
Belpork
een
gegevensverwerkingsovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst met AB Register
vzw en een dienstverleningsovereenkomst met AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake
antibioticagebruik en resistentie bij dieren.
Alle gegevens die verzameld worden in het kader van de opdracht van Belpork vzw als
coördinator van de sectorale crisiscel, in opdracht van het FAVV, worden bewaard en beheerd
door Belpork vzw via Microsoft OneDrive voor bedrijven.

Persoonsgegevens (kunnen) worden gedeeld met volgende partners:
•

•

Om analyse, controle en certificatie mogelijk te maken, noodzakelijk in het kader van
deelname aan een van onze kwaliteitssystemen (BePork en Meesterlyck), worden de hiervoor
noodzakelijke gegevens bezorgd aan de door Belpork vzw erkende controle-instellingen,
experts en laboratoria of worden aan hen inzagerechten verleend. Laboratoria, controleinstellingen en experts krijgen uitsluitend toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om
analyses, controle-en certificatie-activiteiten uit te voeren en uitsluitend van de leden
waarvoor zij instaan voor de analyse, controle- en de certificatie.
In uitvoering van de dienstverleningscontracten met derde partijen kan Belpork vzw inzage
verlenen in de (persoons)gegevens van de bedrijven die voorwerp uitmaken van het
dienstverleningscontract. Belpork vzw treedt in dat geval op als verwerker van de derde partij.
Het is de verantwoordelijkheid van de derde partij om de bedrijven, waarvoor een
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•

•
•

•

•

dienstverleningscontract wordt aangegaan met Belpork vzw, van deze dienstverlening door
Belpork en de uitwisseling van gegevens op de hoogte te stellen.
Met betrekking tot het Certus/BePork-kwaliteitssysteem heeft Belpork vzw een overeenkomst
met Codiplan vzw (beheerder van de sectorgids G-040 en de Codiplan Animal Welfare
Standaard), Febev vzw (de beheerder van de sectorgids G-018 en het kwaliteitssysteem
FebevPlus) en QS GmbH (de beheerder van het Duitse kwaliteitssysteem Q&S). In het kader van
de uitvoering van het lidmaatschapscontract voor Certus/BePork, kunnen (persoons)gegevens
van bij Certus/BePork aangesloten bedrijven doorgegeven worden aan Codiplan vzw, Febev
vzw of QS GmbH.
In het kader van de meldingsplicht kan Belpork vzw persoonsgegevens doorgeven aan het
FAVV of de bevoegde regionale inspectiedienst voor dierenwelzijn.
De gegevens die Belpork vzw verzamelt en verwerkt binnen de taak als coördinator van de
sectorale crisiscel in opdracht van het FAVV, kunnen worden doorgegeven aan het FAVV. De
doorgifte van deze gegevens gebeurt uitsluitend in het kader van deze opdracht en uitsluitend
met het oog op de organisatie van ruimingen.
Voor de jaarlijkse facturatie van de deelnemersbijdrage wordt gewerkt met het SBBSLIM
boekhoudpakket van SBB Accountants en adviseurs BV. In dat kader heeft SBB Accountants
en adviseurs BV inzage in de facturatiegegevens van de bij Belpork vzw aangesloten leden
aan wie een bijdrage wordt aangerekend.
De jaarlijkse facturatie van de deelnemersbijdrage voor AB Register en/of het Certuskwaliteitssysteem wordt uitgevoerd door de afdeling boekhouding van VLAM vzw in opdracht
en onder verantwoordelijkheid van Belpork vzw. Om deze facturatie mogelijk te maken
worden persoonsgegevens (naam, adres, ondernemingsnummer en beslagnummer) bezorgd
aan VLAM vzw.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Belpork vzw, maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de
gegevens langer moeten bewaren.
Voor het verzenden van de nieuwsbrieven worden het e-mailadres en de naam opgeslagen in
Mailchimp. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Elke ontvanger van de nieuwsbrief kan zich immers uitschrijven wanneer hij/zij dit wenst via de
link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@belpork.be.
Op het moment dat contact wordt opgenomen met Belpork via e-mail, worden de gegevens die
de afzender meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de
mailserver. Die mails worden maximaal tot 12 maanden terug bewaard.
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan een
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.
De persoonsgegevens die verzameld worden via de aansluitingsformulieren (BePork; AB Register)
of de licentie (Meesterlyck) en alle documenten die verzameld worden in het kader van het
lidmaatschap (bv. actieplan, bedrijfsgezondheidsplan, labo- of auditverslagen) worden minstens
bewaard zolang de participant lid is van het kwaliteitssysteem. Voor Certus/BePork deelnemers
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worden deze gegevens bewaard tot maximaal 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Deze
termijn van 5 jaar is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijn voor documenten die betrekking
hebben op traceerbaarheid. Persoonsgegevens (inclusief de chauffeurs en transportmiddelen
aangesloten bij een transportbedrijf) worden immers vermeld op de traceringsdocumenten die in
het kader van de uitvoering van het lidmaatschapscontract worden opgemaakt en bewaard in
TRACY, het online traceringssysteem van Belpork vzw. Voor deelnemers aan AB Register en
Meesterlyck worden deze persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het
lidmaatschap bewaard. De gegevens die worden opgegeven door de deelnemer en verzameld
worden in het kader van deelname aan één of meerdere van de projecten van Belpork worden
bewaard tot maximaal één jaar na het einde van het project, tenzij de deelnemer vraagt om
verwijderd te worden.
De gegevens die verzameld worden in het kader van de taak van Belpork vzw als crisiscoördinator in
opdracht van het FAVV worden bewaard zolang Belpork vzw deze taak uitoefent. Specifiek voor
bedrijven die zich engageren voor het uitoefenen van concrete opdrachten in het kader van
preventieve ruimingen via een ondertekende engagementsverklaring worden de persoonsgegevens
zoals vermeld op die verklaring bewaard zolang Belpork vzw de opdracht als coördinator van de
sectorale crisiscel uitoefent hetzij het bedrijf zijn engagement intrekt en vraagt om verwijderd te
worden.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

Recht op inzage
Iedereen heeft te allen tijde het recht om zijn/haar gegevens op te vragen die onder
verantwoordelijkheid van Belpork vzw vastgelegd en bewaard worden. Deelnemers aan de
kwaliteitssystemen Certus/BePork en AB Register hebben te allen tijde inzage in de over hen verwerkte
persoonsgegevens via hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor ‘TRACY’ en ‘AB Register’.
Ieder ander van wie persoonsgegevens door Belpork vzw worden verwerkt zoals beschreven in dit
privacy beleid kan hiervoor contact opnemen met Belpork vzw door een e-mail te sturen naar
info@belpork.be.

Recht op verbetering
Iedereen heeft het recht zijn/haar gegevens te (laten) verbeteren wanneer deze onjuist, onvolledig of
gewijzigd zijn.

Recht op overdracht
Wanneer iemand wenst over te stappen naar een andere partij of dienst heeft hij/zij het recht op
overdracht. Dit betekent dat hij/zij het recht heeft om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te
laten doorsturen naar een andere partij.

Recht op wissen
Wanneer iemand niet langer wil dat zijn/haar gegevens worden vastgelegd bij Belpork vzw dan heeft
die persoon het recht op het laten wissen van zijn/haar gegevens.
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Recht op beperken van de verwerking
Iedereen heeft het recht de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te laten beperken en bezwaar
te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of
(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar
het volgende e-mailadres: info@belpork.be

Recht op bezwaar
Dit recht geldt in geval de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van de
verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.

Klacht
Het lid beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

