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Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) met maatschappelijk zetel te Koning
Albert II laan 35 bus 10, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Voor alle vragen
en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres
dpo.ewi@vlaanderen.be.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
Departement EWI erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke
gegevens van haar klanten en websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van
de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het Departement EWI bevestigt
uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de
verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije verkeer van deze gegevens
(Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)) voor zover mogelijk en wenselijk.
Uw persoonsgegevens die u aan het Departement EWI hebt doorgegeven, worden in een
beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor
de verwerking is het Departement EWI, gevestigd in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35,
bus 10, 1030 Brussel.
Departement EWI erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is
van de AVG-naleving. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal
Departement EWI passende technische en organisatorische maatregelen treffen om
persoonsgegevens te beschermen.

Doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden in het kader van de wetenschapsbarometer, een
bevragingsinstrument om het draagvlak voor wetenschap en technologie bij verschillende
doelgroepen te bepalen, door het onderzoeksbureau iVOX verwerkt. De resultaten van de
wetenschapsbarometer worden gepubliceerd op wetenschapsbarometer.be zonder dat de
resultaten van het onderzoek gegevens bevat die kunnen leiden tot de unieke identificatie van een
natuurlijk persoon.
De persoonsgegevens die u meedeelt, worden opgenomen in onze databank met als doel:
•

Het monitoren van doelstelling 2 uit het beleidsplan wetenschapscommunicatie
2015-2020, nl. het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap
en innovatie en in het bijzonder voor STEM-disciplines

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
In kader van de wetenschapsbarometer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
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•
•
•
•
•

Geslacht
Leeftijd
Diploma
Onderwijsfase en vakgebied van de leraars
Onderwijsfase van de leerling

Toestemming voor de verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u het departement de uitdrukkelijke toestemming
om uw persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden te verwerken.
De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere
doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal het Departement EWI aan u hiervoor
eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
van persoonsgegevens
U hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om de in de AVG beschreven rechten uit te oefenen.
•

Recht op informatie
U hebt het recht om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van
verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, bepaalde bewaartermijn) voor
inzage op te vragen.

•

Recht op rectificatie
U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of
aanvullen.

•

Recht op
worden")

verwijdering

("Recht

om

vergeten

te

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kan u contact opnemen met
Departement EWI via dpo.ewi@vlaanderen.be met een eenvoudig verzoek voor de
verwijdering van uw persoonsgegevens.
•

Recht op bezwaar
Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele
updates/nieuwsberichten/events, bent u gerechtigd om een recht op bezwaar in te dienen
via mail naar dpo.ewi@vlaanderen.be. Houdt u er rekening mee dat het recht op bezwaar
niet volledig geldt indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
een overeenkomst tussen Departement EWI en u/uw organisatie.

•

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen bent u gerechtigd de verwerking van uw persoonsgegevens te
beperken.
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•

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld aan Departement EWI,
te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte leesbare vorm en/of om deze gegevens
door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

•

Recht om een klacht in te dienen
Indien u op enig moment van mening bent dat Departement EWI inbreuk maakt op uw
privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie. De
contactgegevens zijn:
Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - België
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Indien u gebruik wil maken van de bovenvermelde rechten, kan dat door deze aan te vragen via
mail aan dpo.ewi@vlaanderen.be.

Gebruik van cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
Departement EWI behoudt zich het recht om op elk gewenst moment deze privacyverklaring aan
te passen en te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden u aan
dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring
op de hoogte bent.
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