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Voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld het online reserveren van tickets) is de mededeling van persoonlijke gegevens (IP-adres, geolokalisatie van uw verbinding, 

naam, voornaam, e-mailadres, telefoon...) vereist, het huidige handvest bepaalt de context van het gebruik ervan.  

WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Art et marges musée (vzw bedrijfsnummer BE0429.412.466, Hoogstraat 314, 1000 Brussel, België) en 

de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Tatiana Veress (info@artetmarges.be, +32 (0) 2 533 94 90). 

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit gebeuren, dan wordt u daarvoor 

toestemming gevraagd.   

WAAROM? 

Le Art et marges musée hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het museum verbindt zich ertoe ze eerlijk, wettig en transparant te 

behandelen zoals vereist door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de 

verordening 2016/679 van het Europees Parlement, de Raad van 27 april 2016 en de richtlijn 95/46/EG. 

WAT? 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens betreft het boeken van tickets via ons online platform om uw bestelling soepel te laten verlopen. Het museum gebruikt 

uw gegevens ook om uw ervaring op de website te verbeteren (bv. om te weten te komen welke taal het meest wordt gebruikt, welke pagina's het vaakst worden 

geraadpleegd, enz.)  

Als u een verzoek hebt ingediend, kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, zodat het museum uw e-mailadres opslaat. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door 

een e-mail te sturen naar info@artetmarges.be, uw opgeslagen gegevens worden dan verwijderd.  

HOE?  

Le Art et marges musée verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw gegevens te beschermen, in overeenstemming met de wet en de stand van de techniek. 

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ze te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een veiligheidsniveau te bieden dat 

past bij de risico's die de verwerking van uw gegevens met zich meebrengt. 

Het museum wil echter uw aandacht vestigen op de bijzondere risico's die verbonden zijn aan het internet, de netwerken en het feit dat informatie met betrekking 

tot gegevens zonder uw medeweten kan worden verzameld en/of overgedragen, met name naar landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden. 

HOE LANG DUURT HET?  

De periode waarin de gegevens worden bewaard, wordt over het algemeen vastgesteld op 10 jaar. Deze periode is vastgesteld om praktische redenen en om onze 

boekhoudkundige verplichting om de gegevens gedurende 10 jaar te bewaren en om de technische haalbaarheid ervan te garanderen. 

Bovendien worden ze gewist, geanonimiseerd of uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en geven ze geen aanleiding tot welke vorm van exploitatie dan 

ook. 

WAAROM GEBRUIKERS? 

Geautoriseerde medewerkers van Art et marges musée (in het bijzonder de personen die verantwoordelijk zijn voor de reserveringen en de communicatie) hebben 

toegang tot uw gegevens. 

De externe onderaannemers en dienstverleners van het museum (in het bijzonder de VZW's die verantwoordelijk zijn voor de website en het reserveringsplatform) 

kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Zij zijn verplicht hetzelfde beschermingsniveau te bieden als het museum en uw gegevens niet te gebruiken voor andere 

dan de door ons aangegeven doeleinden. 

UW RECHTEN  

U hebt een recht van toegang, een recht op correctie (in geval van onjuiste gegevens) en een recht op verwijdering van uw registratiegegevens. 

U kunt uw verzoek om toegang, wijziging, verwijdering of verzet uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarbij u 

duidelijk aangeeft waar het om gaat via het e-mailadres: info@artetmarges.be. 

De mogelijkheid om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren wordt onderzocht en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Indien nodig 

kan deze periode met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. 

Bovendien is het mogelijk dat de functionaris voor gegevensbescherming naar aanleiding van uw verzoek uw identiteit moet controleren om misbruik of usurpatie 

van uw identiteit te voorkomen. Voor deze controle kunnen aanvullende gegevens nodig zijn, zoals een kopie van uw identiteitskaart. 

Bovendien kunt u de opslag van uw gebruikersgegevens voorkomen door uw browser te configureren. 
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