MODELCLAUSULES OM LATERE ARCHIVERING MOGELIJK TE
MAKEN
De hoeksteen van de privacywet is de transparantie waarmee de gegevens moeten worden verwerkt.
Deze vereiste is door de wetgever geconcretiseerd in de verplichting om de betrokkene te informeren. Art.
9 van de privacywet voorziet dat de verantwoordelijke verschillende inlichtingen moet verstrekken aan de
persoon van wie de gegevens worden ingezameld. Volgende zaken moeten worden meegedeeld:





de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van
diens vertegenwoordiger
de doeleinden van de verwerking
het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op
direct marketing
andere bijkomende informatie (behalve indien dit niet nodig is om tegenover de betrokkene een
eerlijke verwerking te waarborgen), met name:
• de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens
• Er al duidelijk moeten worden aangegeven of de gegevens aan derden zullen worden
meegedeeld en waartoe ze zullen dienen
• het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van nietbeantwoording
• het bestaan van een recht om zijn eigen gegevens in te kijken en op verbetering van de
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben

Uit de formulering van art. 9 § 1 d) WVP blijkt dat een verantwoordelijke voor de verwerking in beginsel
verplicht de andere bijkomende informatie te verstrekken. Van die verplichting is hij enkel ontheven
wanneer hij kan aantonen dat dit voor een eerlijke verwerking niet noodzakelijk is.
Indien men wil dat de archivering van cultureel erfgoed in overeenstemming is met het oorspronkelijk doel
zullen sitebeheerders duidelijk in hun privacy policy moeten opnemen dat de zaken die op hun website
worden geplaatst, zullen worden gearchiveerd. Op die manier wordt duidelijk aangegeven dat het
archiveren van de persoonsgegevens één van de doelstellingen is. De verwerking, het bewaren van het
cultureel erfgoed, wordt dan dus gedekt door het oorspronkelijk doel. Dergelijke clausules gelden enkel
voor het cultrureel erfgoed dat op een site is gezet nadat in de privacy policy duidelijk werd aangegeven
dat archivering één van de doelstellingen is. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de bewaring van het
cultureel erfgoed nooit kunnen worden gedekt door het oorspronkelijke doel dat bij de verzameling van de
persoonsgegevens ter kennis werd gebracht. Uiteraard zou de bewaring dan wel eventueel kunnen
worden beschouwd als een verwerking voor een doelstelling die in overeenstemming is met het
oorspronkelijke doel. Om dit te beoordelen moet worden gekeken naar het feit of de betrokkene
redelijkerwijze kon verwachten dat zijn persoonsgegevens ook zouden worden gearchiveerd.
Indien de sitebeheerder beslist om te gaan samenwerken met een digitaal depot, zullen de
persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan derden. Daarom zullen ook de ontvangers of
categorieën van ontvangers van de gegevens moeten worden medegedeeld. De mededeling van
gegevens aan derden wordt immers algemeen beschouwd als risicovol. Door de opeenvolgende
mededeling dreigt de betrokkene immers zijn informationele zelfbeschikking volledig te verliezen.
Samenvattend kan worden gesteld dat het vooral van belang is om goed de doelstellingen aan te geven
en er dus duidelijk de personen op te wijzen dat het materiaal dat zij op de site ter beschikking stellen ook
zal worden gearchiveerd. Aangezien ook de ontvangers moeten worden meegedeeld, zal ook moeten
worden aangegeven wie de archivering van het materiaal zal verzorgen. Mededeling van het recht op
toegang en op verbetering is ook aan te raden.
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Doelstelling
“De sitebeheerder” respecteert de privacy van de personen die materiaal op de site plaatsen en wil er dan
ook alles aan doen om u op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij
persoonsgegevens, die zich in het aangeleverde materiaal kunnen bevinden, verzamelen en gebruiken.
Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin u alle nodige informatie kan vinden. We raden u
dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens u het materiaal op de site plaatst. We hopen dat
deze policy elke bezorgdheid die u zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien u toch nog verdere vragen
zou hebben kan u per post of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vindt u bovenaan
op deze pagina.
De bedoeling van deze site is om onze bezoekers kennis te laten maken met culturele inhoud, (aan te
vullen door de sitebeheerder...). We willen er echter ook voor zorgen dat dit “digital born” cultureel
erfgoed niet verloren gaat. Daarom willen we er ook voor zorgen dat dit erfgoed op een duurzame wijze
wordt gearchiveerd. Hierbij zal worden samengewerkt met een digitaal depot. De persoonsgegevens
zullen dan ook worden doorgegeven aan dit digitaal depot.
Recht op toegang en correctie
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het
recht om inzage te krijgen in gegevens die worden verzameld. U hebt recht op een afschrift van alle
verzamelde gegevens. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige
gegevens te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een gedagtekend en ondertekend
verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te richten.
Indien u persoonsgegevens verstrekt hebt gebruik makend van een pseudoniem, kan u deze rechten
enkel uitoefenen indien u kan aantonen dat dit pseudoniem ondubbelzinning naar u verwijst.
Toestemming
Het is belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun
persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent wanneer u uw
toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid onze
site te bezoeken zonder dat u enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft (met uitzondering van de
gegevens noodzakelijk om u de door u opgevraagde pagina's ter beschikking te stellen).. Om u optimaal
te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u onderaan op elke pagina een
verwijzing naar onze privacy policy. Indien u beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken via
onze website, gaan wij ervan uit dat u eerst onze privacy policy gelezen hebt en dat u bijgevolg,op een
geïnformeerde wijze toegestemd hebt tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn
aangegeven.
Expertisecentrum DAVID vzw (adres) verwerkt persoonsgegevens verkregen van de bezoekers van zijn
website (url) conform de (privacywet). Voor vragen over onze privacy policy kan u terecht op

info@edavid.be
eDavid vzw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen
bezoekersstatistieken bijhouden

gepersonaliseerde inhoud aanbieden

ontvangen en publiceren van reacties van bezoekers

archiveren van onze website, inclusief bezoekersstatistieken en reacties van bezoekers.

terbeschikkingstellen van archiefversies van onze website aan het publiek

overdracht van ons websitearchief aan één of meerdere digitaal depots, met de bedoeling dit archief

permanent in hun collectie op te nemen en aan het publiek ter beschikking te stellen
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het
recht om inzage te krijgen in gegevens die worden verzameld. U hebt recht op een afschrift van alle
verzamelde gegevens. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige

2

gegevens te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een gedagtekend en ondertekend
verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te richten.
U kan onze site bezoeken zonder dat u enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft (met uitzondering van
de gegevens noodzakelijk om u de door u opgevraagde pagina's ter beschikking te stellen). Indien u
beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken via onze website, gaan wij ervan uit dat u eerst
onze privacy policy gelezen hebt en dat u bijgevolg, dan hebt u op op een geïnformeerde wijze
toegestemd hebt tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven.
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