BELTA – TBnet: Privacy & Cookie-policy
Laatst bijgewerkt: 5 april 2019
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor
alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het BELTA-TBnet project van de “Belgian
Lung and Tuberculosis Association” (hierna: “BELTA”), het vroegere “Belgisch Nationaal Werk tot
Bestrijding van de Tuberculose”, instelling van Openbaar Nut met zetel te Elsene, (1050 Brussel),
Eendrachtstraat 56 (ondernemingsnummer 406520466).
BELTA-TBnet is een project dat met financiële steun van de federale overheid werd opgericht en dat
de terugbetaling verzekert van de kosten verbonden aan de tuberculosebehandeling die niet door de
mutualiteit, het OCMW of een andere sociale instelling ten laste genomen worden.
In het kader van dit project wordt gevoelige medische gegevens verzameld over de
tuberculosepatiënten (de “betrokkenen”) die beroep doen op het project. Het gaat om
persoonsgegevens van personen die de onkosten verbonden aan de diagnose en behandeling van
tuberculose niet kunnen betalen. (Alle gegevens die BELTA-TBnet verwerkt, komen uit het medisch
dossier van de patiënt dat bijgehouden wordt door de verantwoordelijke arts.)
Het BELTA-TBnet project beschikt ook over een website (www.belta.be) die louter bedoeld is om
informatie te verstrekken aan de respectieve doelgroepen over de werking van het project. BELTATBnet maakt op generlei wijze gebruik van de website om enige persoonsgegevens van de gebruiker
te vergaren.
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over de verwerking van
persoonsgegevens door BELTA in het kader van het BELTA-TBnet project en specificeert welke cookies
worden gebruikt door de website.

Artikel 1 – Algemeen
1.1.

BELTA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en alle
van toepassing zijnde nationale bepalingen.

1.2.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is BELTA.

1.3.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven in het kader van het BELTA-TBnet
maar u begrijpt wel dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de
verwerking weigert.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt
Categorie 1: Via onze website, zonder registratie (enkel functionele cookies) : uw IP-adres, query,
mogelijk het type fout dat wordt aangetroffen.
Categorie 2: Via formulieren (nooit via onze website): persoonsgegevens die nodige zijn voor het
registratie van patiënten door de persoon die de patiënt registreert (arts, verpleegkundige,
sociaal werker enz.) in het kader van het BELTA-TBnet project:
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Doeleind(en) van de
verwerking
(zie legende in artikel 3,
categorie 2)

Door BELTA-TBnet verwerkte categorieën van Persoonsgegevens :

BELTA-TBnet serial number

3

Identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) of bisnummer

1 3

Naam en voornaam

1

Geboortedatum en geslacht

2

Postcode woonplaats

2 3

Telefoon

3

Adres

3

Land van oorsprong

2

Geboorteland

2

Nationaliteit

2

Datum aankomst in België

2

Categorie van tenlasteneming/ Type tuberculose/ Localisatie van de
extrapulmonale tuberculose

1 2

Tuberculosehistoriek

2

Risicogroep

2

Risicofactoren

2

HIV status

2

Resultaat (POS of NEG) van rechtstreeks microscopisch onderzoek/ PCR/
cultuur/ resistentie

1 2

Gedetailleerde bacteriologische resultaten: sputum, PCR, cultuur,
species identificatie, antibiogram, DNA mutaties

1 2

Datum onderzoek/ Identificatie laboratorium

3

datum diagnose

1 3

behandelingsschema

1 2 3

Gehospitaliseerd of ambulant

2

Naam en affiliatie verantwoordelijke arts

3

Tuberculosecentrum VRGT/FARES waar patiënt gevolgd wordt

3

Naam van de verantwoordelijke
tuberculosecentrum

verpleegkundige

van

het

3

Sociale-dekkingssituatie/ reden tenlasteneming BELTA-TBnet

1 2

Indien tweedelijnsbehandeling: om welke reden?

1 2

Heeft patiënt multidrug-resistente tuberculose?

123

BELTA-TBnet registratie: datum start

3

BELTA-TBnet registratie: datum stop/ reden stop

3

Tuberculosebehandeling: datum start

2 3

Tuberculosebehandeling: datum stop / resultaat

2 3

Klinische observaties relevant voor de behandeling (enkel in geval van
multidrug-resistente tuberculose)

1 4

De gegevens van de facturen die betrekking hebben op de patiënt:
factuurnummer en datum / bedrag / beschrijving van de gefactureerde
verrichting

123

2

Categorie 3: via e-mail (info@belta.be). Dokters, verpleegkundigen, apothekers, sociale werkers,
patiënten en hun familie kunnen via dit adres BELTA-TBnet om inlichtingen verzoeken.
De e-mail geeft de naam en het mailadres van de afzender weer. De e-mail kan
eventueel gevoelige persoonlijke informatie bevatten. Deze wordt meegedeeld op
initiatief van de afzender, en nooit op vraag van BELTA-TBnet.

Artikel 3 – Algemene doeleinden van de verwerkingen
Categorie 1 [via onze website]
BELTA zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van anonieme statistieken, waaruit
de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als
rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BELTA om haar Website en
dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van
de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en
gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u
duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
Bij elk bezoek wordt gevraagd om aan te vinken dat u het gebruik van functionele cookies aanvaardt.
Pop-up op home page van onze website :
Deze site heeft tot doel on de gebruiker te informeren en maakt enkel gebruik van functionele cookies
noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van niet-functionele
cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen. Voor meer informatie: klik hier.
Ik snap het en ga verder naar de website

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw
navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u geen gebruik kunt
maken van bepaalde functionaliteiten van de Website.
Categorie 2 [via formulieren]
Legende van de doeleinden van het verwerken van de respectieve persoonsgegevens in de tabel in
artikel 2 categorie 2
1. Noodzakelijk om de uitgaven voor tuberculose-diagnose en -behandeling die de patiënt niet
zelf kan betalen, ten laste te nemen
2. Nodig voor epidemiologische (enkel met betrekking tot de multiresistente
tuberculosepatiënten) en operationele analyse
3. Nodig voor project management (waaronder: terugvinden van verdwenen patiënten)
4. Nodig voor het management van patiënten met multiresistente tuberculose(omwille van de
centrale rol van BELTA-TBnet in het zorgnetwerk rond deze patiënten)
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Categorie 3 [via e-mail]
Het doel van de e-mails die BELTA-TBnet ontvangt via info@belta.be is het verkrijgen van informatie
over het project. BELTA-TBnet zal per kerende e-mail de gevraagde informatie verstrekken, waarbij er
echter over gewaakt wordt dat er geen persoonsgerelateerde gevoelige informatie verzonden wordt.
Indien gevoelige gegevens moeten meegedeeld worden, zal BELTA-TBnet een veilig communicatiealternatief gebruiken. De correspondent zal tevens aangespoord worden om in de toekomst geen
gevoelige informatie via e-mail te verzenden.

Artikel 4 – Rechtsgronden voor de verwerkingen
Categorie 1 [via onze website]
De verbetering en het correct functioneren van de site op basis van de legitieme belangen van de
persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. (AVG - artikel 6 f)
6 f: “de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de
grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene
een kind is.”

Categorie 2 [via formulieren]
•

Rechtsgronden onder verordening (EU) 2016/679 (AVG) - artikels 6 b, d / 9 d, h, i.
6 b: “de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen
te nemen.”
6 d: “de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.“
9 d: “de verwerkingen worden verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie
zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied
werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten.”
9 h: “de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de
beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken
van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van
gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of
lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens
de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen.”
9 i: “de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de
gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de
gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of
lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van
de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim.”
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•

Wettelijke bepalingen (van nationale aard) die van toepassing zijn op het BELTA-TBnet project
Het BELTA-TBnet project werd opgericht volgend op het Koninklijk Besluit (KB) 2005-730
verschenen in het Staatsblad van 18/03/2005 en verlengd door het KB 2010-4286 verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 28/12/2010, en voert zijn activiteiten uit conform een conventie met
het Rijksinstituut Ziekte en Invaliditeitsverzekering.
In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens zijn vooral de volgende artikels van
het KB relevant:
Art. 2. § 1. 1°: het organiseren en coördineren op het ganse Belgische grondgebied van de
laagdrempelige diagnose, behandeling en opvolging van niet of ondoeltreffend
behandelde – al dan niet multidrugresistente – tuberculosepatiënten;
Art. 2. § 1. 5°: de (noodzakelijke) verstrekkingen (qua medisch onderzoek en qua medische
beeldvorming, klinische biologie en tuberculostatica) financieren…;
Art. 5. § 2. 1°: jaarlijks een activiteitenverslag bezorg(en) aan het Verzekeringscomité omtrent de
toepassing van de in artikel 2, § 1 omschreven taken en dat mede de voor het beleid
nuttige statistische gegevens bevat;
Art. 5. § 2. 3°: In haar werking de noodzakelijke wetenschappelijk-klinische coördinatie realise(ren) en
deze mede ter beschikking stel(len) van (de zorgverleners die samenwerken met het
project) in functie van elke individuele patiënt.

Categorie 3 [via e-mail]
De verspreiding van informatie via het algemene adres info@belta.be betreffende het BELTA-TBnet
project maakt deel van de uitvoering van de missie van openbaar belang toegewezen aan de
verantwoordelijke van de verwerking en is eveneens noodzakelijk voor de legitieme belangen van de
verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van het BELTA-TBnet project (AVG - artikel 6 e , f).
6 e: “de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.”
6 f: “de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten
en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens
nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.”

Artikel 5 – Doorgifte aan derden:
Persoonsgegevens die verwerkt zijn in het kader van het BELTA-TBnet project worden niet meegedeeld
aan enig niet-EU land of organisatie, ook niet in geaggregeerde vorm.
Het is wel mogelijk dat geaggregeerde gegevens verschijnen in internationale publicaties.
INSZ/bisnummer en namen van patiënten worden nooit meegedeeld aan derden behalve wanneer de
apotheker of arts die nodig hebben om de patiënt te kunnen behandelen, waarbij beiden door het
beroepsgeheim gebonden zijn.
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Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BELTA, waarbij zij haar
bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BELTA failliet gaat, kan zulks betekenen
dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BELTA
geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
BELTA zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BELTA uw
gegevens aan genoemde derde bekend gemaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle
omstandigheden technisch haalbaar is.
BELTA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel
ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw
voorafgaande toestemming.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BELTA uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk
bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BELTA zal in
redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke
beperkingen onderhevig is.

Artikel 6 – Duur van de verwerkingen (Bewaartermijnen)
Door BELTA-TBnet ten laste genomen personen: algemene regel
Tuberculose is een ziekte die optreedt als gevolg van een infectie met de tuberkelbacil. De periode
tussen infectie en eerste ziektesymptomen (de incubatietijd) is variabel maar kan zeer lang zijn: tot
meerdere (zelfs tientallen) jaren. Een patiënt die correct behandeld wordt, zal doorgaans genezen,
maar een aantal patiënten zal recidiveren. De periode tussen genezing en recidive is even variabel als
de incubatietijd. Bovendien is het steeds mogelijk dat een genezen patiënt opnieuw ziek wordt, niet
als gevolg van een recidive maar als gevolg van een nieuwe infectie. Wanneer een genezen patiënt een
tweede episode doormaakt, is het belangrijk de gegevens van de voorgaande episode te kunnen
raadplegen. Om die reden moeten de Belgische tuberculosebestrijdingsdiensten bij wet de
epidemiologische gegevens van de tuberculosepatiënten levenslang bijhouden.
BELTA-TBnet valt niet onder deze verplichting omdat het project slechts betrekking heeft op een deel
van de patiënten en er daardoor geen representatieve epidemiologische analyses kunnen gemaakt
worden. BELTA-TBnet betaalt wel de facturen van de geregistreerde patiënten, en deze dienen
wettelijk 10 jaar bijgehouden te worden. Om die reden worden de patiëntendossiers die de uitgaven
verrechtvaardigen, voor een zelfde duurtijd bewaard. Zodra alle facturen van een patiënt 10 jaar oud
zijn, worden zowel de facturen als het patiëntendossier vernietigd.
Op deze regel bestaat één uitzondering: de multiresistente tuberculosepatiënten.
Personen met multiresistente tuberculose
BELTA-TBnet is de enige instantie in het land die een compleet en geïntegreerd overzicht bijhoudt van
deze zeer gevaarlijke vorm van de ziekte, die zonder behandeling steeds fataal afloopt en een groot
risico inhoudt voor de volksgezondheid. BELTA-TBnet heeft deze unieke positie verworven doordat de
geneesmiddelen om multiresistente tuberculose te behandelen niet terugbetaald worden door de
mutualiteit, zodat alle betrokken patiënten door het project ten laste worden genomen.
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De epidemiologische gegevens met betrekking tot multiresistente tuberculose worden onbeperkt
bewaard, omdat deze levensbedreigende vorm van de ziekte een reëel gevaar vormt voor de
volksgezondheid en alle gegevens die helpen bij het indijken van deze dreiging beschikbaar moeten
blijven voor analyse. Bovendien komen bij deze vorm van de ziekte geregeld recidieven voor. De
betrokken patiënten maken vaak ook deel uit van transmissieclusters die zich, wegens de lange
incubatietijd van de ziekte, nog lange tijd na het einde van de behandeling kunnen blijven uitbreiden.
De specifiek aan BELTA-TBnet gelieerde informatie zoals facturatie- en betalingsgegevens wordt echter
wel na 10 jaar vernietigd.
E-mails met verzoeken om informatie ontvangen via info@belta.be:
Zodra het verzoek is afgehandeld, worden zowel de ontvangen als verzonden mails over het
betreffende onderwerp gewist en in alle geval na een periode van 6 maanden volgend op het laatste
contact met de betrokkene.

Artikel 7 – Uw rechten
7.1. Welke rechten hebt u ?
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het
gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BELTA. Daarnaast heeft U steeds
het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens,
bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om
ernstige en legitieme redenen.
Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden te vragen in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht
om die toestemming in te trekken.
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7.2. Procedures voor het uitoefenen van uw rechten in het kader van het BELTA-TBnet project
Ontvangen van een verzoek van de betrokkene door BELTA :
De betrokkene kan een verzoek indienen per brief geadresseerd aan BELTA-TBnet, Eendrachtstraat
56, 1050 Brussel, per e-mail via info@belta.be of per fax op nummer 02 511 46 14
Identificatieplicht
BELTA-TBnet dient eerst de identiteit van de betrokkene vast te stellen vooraleer gehoor wordt
gegeven aan het verzoek van de betrokkene.
De betrokkene voegt bij zijn aanvraag een kopie van zijn identiteitskaart bij. Dit exemplaar wordt
vernietigd zodra BELTA de identiteit van de betrokken persoon heeft vastgesteld.
Termijnen waarop het antwoord gegeven moet worden
Verzoeken voor gegevens in elektronisch formaat zullen binnen 1 maand beantwoord worden.
Voor handmatig te verzamelen gegevens moet een periode tot 2 maand voorzien worden.
Indien BELTA-TBnet niet binnen deze termijnen op het verzoek kan ingaan, zal de betrokkene hierover
binnen de maand ingelicht worden.
Weigering van een verzoek
In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kan BELTA-TBnet weigeren om gehoor te geven aan een
verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kennelijk ongegronde of buitensporige vraag.

7.3. Specifieke bepalingen op basis van het type van verzoek
Antwoord op een inzageverzoek
BELTA-TBnet zal bij een inzageverzoek de volgende informatie te verstrekken:
- Een kopie van de verwerkte persoonsgegevens
- Indien de persoonsgegevens niet bij de Betrokkene zelf zijn bekomen, informatie over de bron van
de persoonsgegevens.
De gegevens in een van de databases kunnen niet per individuele patiënt uitgeprint worden. Indien
een patiënt er om zou vragen, moet de communicatie handmatig gebeuren.
De registratieformulieren kunnen desgevraagd gefotokopieerd worden.
Antwoord op een verzoek van correctie
BELTA-TBnet zal de betrokkene op de hoogte te stellen als wordt besloten de persoonsgegevens te
corrigeren of aan te vullen. Deze aanvulling of correctie dient zo snel mogelijk of “onverwijld” te
gebeuren.
Kennisgevingsplicht in geval van correctie:
- Wanneer wordt besloten tot het corrigeren van de persoonsgegevens in kwestie dient de
Verantwoordelijke voor de Verwerking ook de ontvangers van de persoonsgegevens van de
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betrokkene hiervan op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel
inspanning vergt.
- Daarnaast dient ook aan de betrokkene informatie worden verstrekt over deze ontvangers indien
deze hierom verzoekt.
Antwoord op verzoek van beperking , bezwaar / wissing
i) Onderzoek van het verzoek van beperking of bezwaar/wissing van persoonsgegevens
Aangezien BELTA-TBnet de persoonsgegevens verzamelt met het oog op de terugbetaling van de
medicatie van de patiënt, zal het beperken of wissen van de gegevens tot gevolg hebben dat
BELTA-TBnet niet langer de terugbetaling kan verzekeren.
Vooraleer gevolg te geven aan het verzoek van de betrokkene, zal BELTA-TBnet aan betrokkene een
verklaring sturen, door de betrokkene te ondertekenen en terug te sturen, waarin deze aangeeft te
begrijpen dat de beperking/wissing van de gegevens resulteert in het opschorten van de
terugbetaling van de tuberculosemedicatie en dat de betrokkene daarmee akkoord gaat.
De betrokkene kan ook aangeven dat hij niet wil dat de terugbetalingen gestopt worden en afziet
van de gevraagde beperking/wissing.
Hoewel de AVG geen specifieke deadline voorziet, zal BELTA-TBnet steeds proberen deze procedure
zo spoedig mogelijk op te starten en af te handelen
In afwachting van het ontvangen van de door de betrokkene getekende verklaring, worden de
persoonsgegevens van de betrokkene niet verder verwerkt vanaf het moment van ontvangst van
het initiële verzoek. Eventuele terugbetalingen worden opgeschort tot de getekende verklaring
van de betrokkene ontvangen wordt.
ii) Beslissing over het verzoek
Indien de betrokkene in zijn getekende verklaring bevestigt door te willen gaan met de
beperking/wissing, worden de betreffende persoonsgegevens als dusdanig aangepast en wordt
met de terugbetalingen gestopt. De gegevens over de reeds uitgevoerde terugbetalingen kunnen
echter niet verwijderd worden.
Enkel in geval van multiresistente tuberculose dienen bepaalde epidemiologische gegevens
bewaard te blijven, omdat deze levensbedreigende vorm van de ziekte een reëel gevaar vormt voor
de volksgezondheid en alle gegevens die helpen bij het indijken van deze dreiging beschikbaar
moeten blijven voor analyse. Deze gegevens dienen ook na het beëindigen van de behandeling
bewaard te blijven omdat recidieven geregeld voorkomen en omdat deze patiënten
transmissieclusters vormen die nog lange tijd na het einde van de behandeling actief blijven.
Indien de betrokkene op een later moment aangeeft dat hij verkiest dat de terugbetalingen zouden
hervatten, is het mogelijk het betreffende dossier te heropenen mits de betrokkene BELTA-TBnet
een getekende verklaring in die zin bezorgt.
iii) Kennisgevingsplicht
Indien de persoonsgegevens in kwestie werden doorgegeven aan een derde, moet BELTA-TBnet
deze ontvangers informeren over de beperking/wissing waarom de betrokkene heeft verzocht,
tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.
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Antwoord op verzoek van overdraagbaarheid van gegevens
i) Wanneer is er sprake van een recht op dataportabiliteit?
Het recht op dataportabiliteit impliceert dat de Betrokkene het recht heeft om de gegevens die een
Verantwoordelijke voor de Verwerking van hem verwerkt, in een “gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen” en bovendien deze gegevens aan een andere
Verantwoordelijke voor de Verwerking over te dragen.
Echter, de Betrokkene kan dit recht enkel en alleen uitoefenen in geval de verwerking is gebaseerd
op ofwel de toestemming van de Betrokkene, ofwel wanneer de verwerking via automatische
procedés wordt verricht.
ii) Indienen van een verzoek en beslissing
Indien de Betrokkene hierom verzoekt, zal BELTA-TBnet de persoonsgegevens die het verwerkt van
deze persoon in een gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking stellen. Machineleesbaar
impliceert dat de informatie zo is gestructureerd dat software specifieke elementen uit de
persoonsgegevens kan extraheren. Een dergelijke werkwijze vergemakkelijkt het proces van andere
organisaties om deze persoonsgegevens te gebruiken.
Indien de Betrokkene hierom verzoekt, zal BELTA-TBnet deze persoonsgegevens (in een gangbare
en machineleesbare vorm) rechtstreeks aan een andere organisatie overmaken

Artikel 8 – Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:
Belgische Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een
vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 9 – Veiligheid en aansprakelijkheid
9.1 BELTA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
vlak.
9.2 Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw
persoonsgegevens aan onze werknemers.
9.3 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze
Privacy Policy.
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9.4 In geen geval kan BELTA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

__________________________________________________________________________________
BELTA – TBnet: Privacy & Cookie-policy,
Opgesteld met de assistentie van het advocatenkantoor Sirius Legal
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