
BBOW en GDPR 

Beste leden,  

Iedereen is al overspoeld met de nieuwe wetgeving in verband met de 

privacybescherming "GDPR", maar ook wij moeten hieraan voldoen. 

 

U kan uw gegevens op onze website zelf beheren en bent dan ook zelf verantwoordelijk 

voor het feit dat deze gegevens te allen tijde correct zijn. Vanaf vandaag is ook de 

optie geactiveerd om zelf uw account te verwijderen. LET OP: als u deze functie 

gebruikt, wordt uw account volledig automatisch verwijderd en bent u geen lid meer 

van BBOW. Uw gegevens worden verwijderd uit de lijst met geaccrediteerde leden en 

ook al de ledenvoordelen, zoals tijdschriftabonnementen en deelname aan congressen 

worden opgeheven. 

 

Deze gegevens zijn momenteel enkel toegankelijk voor mezelf en mijn vrouw, als 

secretariaatsmedewerkers en onze webmaster. Wij nemen uw privacy natuurlijk 

bijzonder ter harte dragen zorgvuldig zorg voor deze gegevens. Ze worden dan ook 

momenteel enkel gedeeld met de verantwoordelijke uitgeverijen van Placebo/Nocebo 

en van Orthofyto zodat zij de gratis tijdschriften kunnen verzenden. 

Verder bewaren wij uw facturatiegegevens in een boekhoudprogramma, dat ook weer 

alleen voor de secretariaat medewerkers toegankelijk is. 

Al deze gegevens worden bewaard op een server van de beroepsvereniging met 

voldoende beveiliging. Wij zijn ook steeds alert op mogelijke onregelmatigheden en 

zullen zeker niet nalaten om u hiervan op de hoogte te houden en om deze aan de 

bevoegde instanties te melden, indien dit nodig zou blijken. 

U kan dit alles nog meer gedetailleerd teruglezen in het privacy beleid voor de website 

u vindt dit via deze link terug.  

 

Voor de leden die zich vragen stellen over hun verantwoordelijkheden in hun eigen 

praktijk aangaande de GDPR: op deze link vindt u een eenvoudige versie van de 

voorzorgsmaatregelen die u kan nemen, of u kan ook terecht op de officiële website: 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080  

Mocht u na het doorlezen van deze bijlage nog vragen hebben over de bescherming 

van uw persoonsgegevens bij ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 

info@bbow-apso.be   

Voor BBOW, de secretaris, 

Dirk van Overstraeten.  
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