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Privacyverklaring VVOG 
 
 
VVOG respecteert de privacywetgeving (GDPR dd. 25 mei 2018) ter zake.  

Hoe verzamelt VVOG persoonlijke gegevens? 
VVOG verzamelt enkel persoonlijke gegevens die: 
- u bij de aanvang of hernieuwing van uw lidmaatschap aan ons meedeelt 
- u via uw ledenprofiel zelf aanvult of wijzigt 
- derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst 

Door een VVOG-lidmaatschap aan te gaan of te hernieuwen, geeft u toestemming dat VVOG u 
informeert via de communicatiemiddelen die VVOG gebruikt (e-mail, website, nieuwsbrief/flits, 
flyers, wetenschappelijk magazine, telefoon, post, social media indien van toepassing,…). 
 
Eveneens kan u bij het lid worden / hernieuwen lidmaatschap aanduiden of u al dan niet uw 
ledengegevens wenst te delen met de VVOG-leden. 
 
Bijkomend kan u bij het lid worden / hernieuwen lidmaatschap uw al dan niet toestemming geven 
voor het gebruik van foto’s en/opnames tijdens uw deelname aan VVOG activiteiten. 
 
Welke persoonlijke gegevens verwerkt VVOG? 
VVOG verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of 
door derden) aangevraagde dienst en dit in functie van de VVOG-ledenvoordelen, zie verder.  
 
Hoe behandelt VVOG persoonlijke gegevens? 
Uw gegevens worden steeds confidentieel behandeld. 

Eén van de ledenvoordelen is dat VVOG uw aanwezigheid op VVOG-activiteiten documenteert in 
een aanwezigheidsattest en de daarbij behaalde accrediteringspunten doorgeeft aan het RIZIV cfr 
de wettelijke bepaling. 

Eén van de ledenvoordelen is dat u het wetenschappelijke tijdschrift Gunaïkeia ontvangt op 
regelmatige basis. Om dit mogelijk te maken bezorgen wij aan de uitgeverij (updates van) uw 
adresgegevens. U bent steeds vrij om door te geven aan info@vvog.be dat u Gunaïkeia niet meer 
wenst te ontvangen.  

Eén van de ledenvoordelen is het u bezorgen van de VVOG-nieuwsbrief op het door u opgegeven e-
mailadres van voorkeur. U bent steeds vrij om uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. 

Voor een overzicht van alle VVOG-ledenvoordelen, zie: https://www.vvog.be/uw-vvog-
lidmaatschap 

Wat kan u zelf doen i.v.m. uw persoonlijke gegevens? 
Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens? U kan op elk moment de persoonlijke gegevens 
waarover VVOG beschikt, inzien via uw online ledenprofiel en eventueel onnauwkeurige of 
onvolledige gegevens doorgeven aan info@vvog.be om te laten verbeteren of verwijderen.  

U hebt eveneens het recht ‘vergeten’ te worden. U kan aangeven of VVOG uw gegevens wel of niet 
mag bewaren. Indien u ervoor kiest om niet bewaard te worden, zal u niet langer de VVOG-
nieuwsbrief ontvangen of andere communicatie en ontvangt u dus ook niet langer een oproep tot 
het hernieuwen van uw VVOG-lidmaatschap. 
 
Neem contact op via info@vvog.be 

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij 
de Privacycommissie.	


