
Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens - MERI nieuwsbrief 

Deze privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de bescherming van de gegevens van 

persoonlijke aard die u heeft verstrekt bij de online-inschrijving voor de nieuwsbrief van de dienst 

MERI. MERI is een afdeling van de Programmatorische Overheidsdienst Federaal Wetenschapsbeleid 

(« Belspo », « wij »). Het doel van dit document is u te informeren over welke gegevens van 

persoonlijke aard (hierna “persoonsgegevens” genoemd) door Belspo gebruikt worden, de redenen 

waarom Belspo ze gebruikt, de bewaringsduur ervan en de regels voor de uitoefening van uw 

rechten met betrekking tot deze gegevens. 

Belspo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze 

verklaring. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG). Bovendien worden ze verwerkt in 

overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

1. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking 

In het kader van deze verwerking worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt om de door u 

gevraagde dienst te leveren, namelijk de verzending van de MERI-nieuwbrief per e-mail. 

Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor geautomatiseerde beslissingen zoals het 

opmaken van gebruikersprofielen. 

Belspo verantwoordt de rechtmatigheid van het gebruik van uw persoonsgegevens op basis van de 

toestemming die u heeft gegeven voor verwerking van deze data. 

2. Types van verwerkte persoonsgegevens 

Belspo verzamelt en gebruikt uitsluitend de in het kader van deze verwerking benodigde 

persoonsgegevens. Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 

• contactgegevens: uw e-mailadres 

• persoonlijke kenmerken: de taal waarmee u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, 

alsook de datum en het uur van inschrijving 

 

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

De gebruikte gegevens worden rechtstreeks verzameld wanneer u het online-inschrijvingsformulier 

voor de MERI-nieuwsbrief invult. 

 

 



4. Cookies 

Cookies zijn kleine informatiedeeltjes die op uw computer of uw mobiel apparaat worden 

opgeslagen door uw browser, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Voor meer 

informatie over hoe deze website cookies gebruikt, zie ons cookies beleid. 

5. Met wie deelt Belspo uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt door MERI en zullen enkel gebruikt worden 

binnen de context van de doelen die hierboven vermeld staan. Belspo deelt geen persoonsgegevens 

met derden voor directe marketing. 

 

In dit specifieke geval wordt geen beroep gedaan op externe dienstverleners en zal geen overdracht 

van gegevens buiten de Europese Unie gebeuren. 

6. Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt, met inachtneming van de wettelijke, reglementaire en contractuele termijnen. 

 

U hebt op elk moment de mogelijkheid om u uit te schrijven, in welk geval uw gegevens na 

uitschrijving worden gewist. Indien er een onderzoek loopt, worden de gegevens bewaard 

gedurende de tijd die nodig is om het onderzoek af te ronden. 

7. Veiligheid 

Belspo waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze 

worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde 

wijzigingen. 

Daarvoor gebruikt Belspo beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen 

niet uitvoerig beschrijven. 

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een 

veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de betreffende risico’s. 

8. Uw rechten 

Recht op inzage 
U kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook een kopie ervan verkrijgen. 

Recht op rechtzetting 
Als de persoonsgegevens waarover Belspo beschikt onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat ze 

dienovereenkomstig worden aangepast. 

Recht van bezwaar 
Dankzij het recht van bezwaar kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 

onder bepaalde voorwaarden. 

 

http://www.belspo.be/belspo/organisation/cookiespolicy_nl.stm


Recht op het wissen van de gegevens 
U kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist onder bepaalde omstandigheden. 

Recht op beperking van de verwerking 
U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als u uw recht 

van bezwaar uitoefent, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking ervan 

onrechtmatig is, of wanneer u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 

rechtsvordering.  

Recht om uw toestemming in te trekken 

Wanneer u de toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht 

deze op elk ogenblik in te trekken. Die intrekking doet geen afbreuk aan het recht van Belspo om 

andere rechtsgronden aan te voeren die de voornoemde verwerking rechtvaardigen en noodzakelijk 

maken. 

Uw verzoek wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Bij een complex verzoek of als onze dienst 

een groot aantal verzoeken moet behandelen, wordt die termijn met 60 dagen verlengd. 

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een mail of een brief naar onze functionaris voor 

gegevensbescherming op het onderstaande adres, samen met een scan of een kopie van uw 

identiteitsbewijs waar uw handtekening op staat. 

Via mail:  

dpo@belspo.be  

Per brief:  

Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid 

Data Protection Officer – Diensten van de voorzitter 

WTC III 

Simon Bolivarlaan 30 bus 7 

1000 Brussel 

9. Klachten 

Als u vindt dat Belspo uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt conform de van kracht zijnde 

reglementeringen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Gegevensbeschermingsautoriteit  

Persstraat 35 

1000 Brussel 

E-mail: contact@apd-gba.be  

10. Contact 

Voor alle vragen over ons privacybeschermingsbeleid kunt u onze functionaris voor 

gegevensbescherming contacteren: 

Via mail:  

dpo@belspo.be  

mailto:dpo@belspo.be
mailto:contact@apd-gba.be
mailto:dpo@belspo.be


Per brief:  

Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid 

Data Protection Officer – Diensten van de voorzitter 

WTC III 

Simon Bolivarlaan 30 bus 7 

1000 Brussel 

11. Update van deze privacybeschermingsverklaring 

Deze verklaring kan worden geüpdatet: de laatste versie is online (MERI data (belspo.be)) of op 

verzoek beschikbaar. 

 

 

Laatst herzien op 20/01/2022 

https://meri.belspo.be/site/index_nl.stm

