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Artikel 1 – Algemeen
Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de
verwerking: Vlaamse Nieuwsmedia, met maatschappelijke zetel te Alfons Gossetlaan 30, 1702 GrootBijgaarden, met ondernemingsnummer 0465.907.925 (hierna: “Vlaamse Nieuwsmedia”). Deze privacy
policy is van toepassing op de website https://nieuwsquiz.be en de aangeboden diensten van Vlaamse
Nieuwsmedia in het kader van Nieuwsquiz.
Deze privacy policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Vlaamse Nieuwsmedia ten aanzien van de
externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voor de uitoefening van de dienstverlening.
Met deze privacy policy willen we aantonen dat Vlaamse Nieuwsmedia zich bewust is van de gevolgen
van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bescherming van
persoonsgegevens is voor Vlaamse Nieuwsmedia een hoge prioriteit en daarom ijveren wij ervoor om
de belanghebbenden zoveel mogelijk te informeren en controle te geven over hun rechten. De
persoonsgegevens zullen door Vlaamse Nieuwsmedia als een goede huisvader worden beheerd en
gebruikt op een veilige en respectvolle manier.
Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt onder meer inbegrepen: het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender
welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk
vernietigen van gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
betrekking heeft.
Lees deze privacy policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe
persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door u te registreren en uw
persoonsgegevens te verstrekken via de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze
privacy policy volgens de bepalingen die hieronder staan vermeld. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de
inhoud van deze privacy policy, alsook met de verwerkingen die gebeuren in het kader van de diensten
die Vlaamse Nieuwsmedia aanbiedt. Deze website kan worden bezocht zonder dat er
persoonsgegevens dienen te worden meegedeeld. Vlaamse Nieuwsmedia wenst er wel de nadruk op
te leggen dat sommige diensten niet kunnen worden aangeboden zonder registratie via de website.
Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan bezoekers met een login. Wij identificeren
dan het IP-adres en koppelen deze aan de logingegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt tijdens registratie zijn uw achternaam, voornaam,
IP-adres, e-mailadres (gebruikersnaam), wachtwoord, geboortedatum.
Vlaamse Nieuwsmedia verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over
raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

2.2.

De website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de
bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1.

Algemene doeleinden:
Vlaamse Nieuwsmedia zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende
doeleinden gebruiken:
-

de uitvoering en het beheer van uw registratie op onze website met het oog op het
gebruik van onze diensten en website, met als rechtsgrond de expliciete en
voorafgaande toestemming;

-

het organiseren, beheren en uitvoeren van gevraagde diensten, met als rechtsgrond
het verstrekken van een dienst die werd gevraagd en waarvoor een login werd
aangemaakt;

-

het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens
in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven
niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Vlaamse
Nieuwsmedia om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Vlaamse Nieuwsmedia zal niemand verplichten zijn of haar persoonsgegevens vrij te geven,
maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer de verwerking wordt
geweigerd.
Vlaamse Nieuwsmedia kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog
niet voorzien zijn in onze privacy policy. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw
gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de
wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de
kans te bieden deze verwerking te weigeren.
3.2.

Doorgifte aan derden:

Vlaamse Nieuwsmedia zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van
onderstaande bepalingen.
Vlaamse Nieuwsmedia dient voor de noodzakelijkheid van de uitvoering van onze diensten
persoonsgegevens aan onderstaand bedrijf mee te delen:
-

de persoonsgegevens worden meegedeeld aan de verantwoordelijke van de ICTdienstverlening voor het beheer van de website en de registratie.

Vlaamse Nieuwsmedia heeft van deze derde geëist dat zij passende technische en
organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens op een
veilige manier worden behandeld, vertrouwelijk blijven en niet worden gebruikt voor andere
dan de hierboven genoemde doeleinden.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door Vlaamse Nieuwsmedia verwerkt en bewaard op een
beveiligde server voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de
verwerking en in functie van de tijd die nodig is om onze dienstlevering te kunnen voltooien.
Wanneer gedurende een periode van drie jaar niet meer werd deelgenomen aan de
nieuwsquiz, worden de persoonsgegevens verwijderd.
Artikel 5 – Bepaling rond minderjarigen
5.1

Vlaamse Nieuwsmedia let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt
ouders en personen met ouderlijke verantwoordelijkheid aan om actief betrokken te zijn bij
de online-activiteiten van hun kinderen. Vlaamse Nieuwsmedia moedigt minderjarigen tevens
aan om tijdens hun bezoek aan de website van Nieuwsquiz hun ouders of personen met
ouderlijke verantwoordelijkheid in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te
vragen vooraleer persoonsgegevens aan Vlaamse Nieuwsmedia door te sturen.
Kinderen onder de 13 jaar dienen de privacy policy samen met hun ouders of personen met
ouderlijke verantwoordelijkheid aandachtig door te nemen alvorens zij een account wensen
aan te maken.
De toestemming van de ouders of personen met ouderlijke verantwoordelijkheid is vereist
voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar. Deze
persoonsgegevens zijn nodig om zich te kunnen registeren op de website. Om deze bepaling
als een goede huisvader te kunnen naleven, vraagt Vlaamse Nieuwsmedia dat de ouders of
personen met ouderlijke verantwoordelijkheid voorafgaandelijk aan de registratie een aparte
mail sturen naar info@nieuwsindeklas.be met de volgende vermelding:

“De ouder(s)/perso(o)n(en) met ouderlijke verantwoordelijkheid (naam) geeft de
toestemming aan Vlaamse Nieuwsmedia voor de verwerking van persoonsgegevens van de
minderjarige die op moment van de inschrijving nog geen 13 jaar is, genaamd (naam kind).
Deze zal zich registreren onder volgend e-mailadres: (e-mailadres)”
Tevens zal een kopie van de identiteitskaart van het kind en van de ouder(s) of perso(o)n(en)
met ouderlijke verantwoordelijkheid worden toegevoegd.

Artikel 6 – Uw rechten
6.1.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens,
alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. U kan het volgende van
Vlaamse Nieuwsmedia vragen:
-

6.2.

of wij persoonsgegevens van je verwerken;
waarvoor wij die verwerken;
welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;
wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vlaamse Nieuwsmedia. U
erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens,
bepaalde diensten niet uitvoerbaar zijn.
U heeft bovendien het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde
persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens
vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen deze informatie
vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
Vlaamse Nieuwsmedia kan niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld
vanwege wettelijke verplichtingen (boekhoudkundige, fiscale en juridische verplichtingen).
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging van uw
persoonsgegevens te melden.

6.3.

Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
om ernstige en legitieme redenen.

6.4.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.
6.5.

Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het
recht om die toestemming in te trekken.

6.6.

Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten schriftelijk uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail
naar info@nieuwsindeklas.be of per post naar Vlaamse Nieuwsmedia Alfons Gossetlaan 30,
1702 Groot-Bijgaaarden. De aanvrager dient bij het indienen van zijn verzoek voor de
uitoefening van zijn rechten de naam van zijn school op te geven, alsook zijn identiteit te
bewijzen door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.
Vlaamse Nieuwsmedia heeft 1 maand tijd om uw aanvraag schriftelijk te beantwoorden.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn
indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Deze termijn begint te lopen
wanneer Vlaamse Nieuwsmedia de aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en hierbij over alle
noodzakelijke informatie beschikt. In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kan Vlaamse
Nieuwsmedia, mits motivering, weigeren om gehoor te geven aan een verzoek. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij een kennelijk ongegronde of buitensporige vraag.
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van deze rechten zal waar nodig worden
gecommuniceerd aan derde partijen (dienstverleners en uitgevers) aan wie de persoonlijke
gegevens werden meegedeeld zodat ook zij zich in regel kunnen stellen.

6.7.

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:
commission@privacycommission.be.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1.

Vlaamse Nieuwsmedia heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op
technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging,
de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van
persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze
gegevens.

7.2.

In geen geval kan Vlaamse Nieuwsmedia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.

7.3.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent dus als enige
verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IPadres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7.4.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij in bepaalde
gevallen toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en de ICTverantwoordelijke. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden die gelijkaardig
zijn aan deze privacy policy.

Artikel 8 – Cookies
8.1.

Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Vlaamse Nieuwsmedia en
geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies
kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de
website. Vlaamse Nieuwemedia gebruikt enkel functionele cookies die noodzakelijk zijn voor
de werking van de website.

8.2.

Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website en stellen de gebruiker in staat
om zich snel te identificeren tijdens de verbinding. Dit helpt ons om je een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze
website te optimaliseren.

8.3.

Soorten cookies:
De website gebruikt uitsluitend volgende functionele cookies waarbij persoonsgegevens
worden verwerkt:

Functionele cookies
Website
https://nieuwsquiz.be

Naam
PHPSESSID

Soort gegevens
Voornaam/achternaam/
e-mailadres/wachtwoord/
geboortedatum/ IP-adres

Functie
Standaard session cookie
nodig voor de werking van de
website

Artikel 9 – Wijziging en communicatie
Vlaamse Nieuwsmedia is gerechtigd om deze bepalingen op elk moment te wijzigen door middel van
een voorafgaande kennisgeving van de nieuwe bepalingen op de website https://nieuwsquiz.be. De
gewijzigde bepalingen treden in werking dertig (30) dagen na de wijziging.
Artikel 10 – Contact
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Vlaamse Nieuwsmedia, hetzij per e-mail naar
info@nieuwsindeklas.be, hetzij per post naar Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op deze privacy policy is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit
Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

