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In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? 

SENSNET vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. 
SENSNET vzw is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en 
kennispartners, dat via sensoriek-gerelateerde consultancy en opleidingen 
product- en procesinnovatie wil stimuleren en realiseren. Deze sensoriek-
gerelateerde consultancy wordt zowel aan leden, als niet-leden 
aangeboden. In sommige gevallen werken we daarbij samen met andere 
organisaties of bedrijven. Daarbij verwerken we privacygevoelige 
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens 
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwerken 
uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening 
en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing 
naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens (AVG of GDPR). 
 
Met deze privacyverklaring wil SENSNET vzw iedere contactpersoon van 
SENSNET vzw wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die SENSNET 
doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de 
contactpersoon. SENSNET vzw behoudt het recht om deze 
privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Iedere substantiële wijziging 
zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de contactpersoon. 

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?  

SENSNET vzw (juridische entiteit van de adviseerdienst SENSTECH) 
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NET 
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SENSNET vzw treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt 
alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden 
verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze 
persoonsgegevens. SENSNET vzw maakt gebruik van verwerker(s) die 
persoonsgegevens verwerken op vraag of in naam van de 
verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en 
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker 
handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 
Er wordt beroep gedaan op verwerkers voor hostingdoeleinden.  
  
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. 
SENSNET vzw verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen 
aan derde partijen voor commerciële of ongerelateerde doeleinden als 
bepaald in deze privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het ogenblik 
dat de gegevens verzameld worden.  

3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS 
VERWERKT? 

In overeenstemming met de Verordening, verwerken wij persoonlijke 
gegevens op basis van volgende juridische gronden: 

• Op basis van het lidmaatschap van SENSNET vzw;  
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, 

met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het 
bijzonder de facturatie; 

• Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie 
naar leden of klanten. 

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

SENSNET vzw verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter 
zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij 
verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen 
verwerkt worden door SENSNET vzw: 



 

Privacyverklaring   
SENSNET vzw 
Technologiepark 3, Incubatie- en Innovatiecentrum UGent 
BE-9052 Gent (Zwijnaarde) 

• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, functie, bedrijf, 
bedrijfsadres, e-mailadres); 

• Contactgegevens (telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres); 
• Financiële identificatiegegevens (btw-nummer, bankgegevens, 

lidgelden); 

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in 
geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 
hieronder vermelde doeleinden. 
 
E-mailadressen en andere coördinaten kunnen enkel bekomen worden als 
u dit expliciet aan ons communiceert (bv. via contactformulier op de 
website, inschrijvingsformulier voor seminaries, opleidingen, workshops, via 
doorverwijzing door collega’s, …). 

5 DOEL VAN DE VERWERKING?  

SENSNET vzw verzamelt uw persoonsgegevens voor volgende 
doeleinden:  
 

• Ledenbeheer van SENSNET vzw; 
• Het aanbieden en kenbaar maken van het gepersonaliseerd 

dienstenpakket betreffende sensoriek-gerelateerde consultancy van 
SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van 
Voedingsmiddelen en Contactmaterialen) aan werknemers in 
bedrijven, kennisinstellingen en bij innovatie-actoren;  

• Klantenbeheer, waaronder klantenadministratie, facturatie, …; 
• Registratie van deelname aan seminaries, opleidingen en (in-

company) workshops van SENSTECH (Alimento-steun);  
• Beantwoorden van sensoriek-gerelateerde vragen; 
• Bevraging van interesses, onderwerpen voor projecten, … 

 
Bij een bezoek aan de SENSTECH-website worden er enkele gegevens 
ingezameld voor statistische doeleinden, nl. het aantal hits per dag per 
wegpagina, maar dat gebeurt volledig anoniem. 

6 RECHTEN VAN DE CONTACTPERSOON 

6.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING 
VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme 
doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.  
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Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en 
proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de 
vooropgestelde doelen te bereiken. 
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 
ongeautoriseerde  

6.2 RECHT OP INZAGE 

Indien u uw identiteit kan bewijzen (kopie geldig legitimatiebewijs), verkrijgt 
u het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw 
persoonsgegevens en om informatie te verwerven over het verwerken van 
uw gegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van 
de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van 
ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de 
periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen 
met betrekking tot uw gegevens. Via een schriftelijk, gedateerde en 
ondertekende aanvraag aan SENSNET vzw of via info@senstech.be kunt u 
gratis de schriftelijke mededeling van de uw persoonsgegevens verkrijgen. 
Indien nodig, kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist of 
onvolledig zouden zijn. 

6.3 RECHT OP HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw eigen 
persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

• Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde 
doel; 

• U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er 
is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw 
gegevens; 

• U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt; 
• Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een 

wettelijke verplichting. 
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan 
zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk 
opgeslagen blijven. Het verwijderen van gegevens van derden is echter niet 
mogelijk (bv. wanneer de vraag komt vanuit een ander e-mailadres dan het 
te verwijderen e-mailadres). 

6.4 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING  

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking 
van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een 
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geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens 
noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de 
tijd noodzakelijk voor SENSNET vzw om vast te stellen dat u geldig uw 
recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

6.5 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING  

U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw 
persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, 
profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme 
belangen van de dataverantwoordelijke. SENSNET vzw zal ophouden uw 
persoonlijke gegevens te verwerken tenzij SENSNET vzw kan aantonen dat 
er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw 
persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten. 

6.6 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 

U heeft het recht om de aan SENSNET vzw verstrekte persoonsgegevens 
in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het 
recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw 
persoonsgegevens louter rust op uw toestemming. 

6.7 RECHT OP HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING 

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. 

7 RECHTEN UITOEFENEN 

Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een 
geschreven verzoek en bewijs van identiteit (kopie geldig legitimatiebewijs) 
via e-mail naar info@senstech.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, 
uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek. 

8 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT 

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met 
ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht 
om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit  
(voor België: https://www.privacycommission.be/). 

9 INWERKINGTREDING 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018. 


