Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van de website Blindmeters.com (hierna genoemd de “Website”) worden
bepaalde gegevens verzameld over uw gebruik van de website; de verzamelde gegevens zijn gegevens
nuttig voor de goede werking van de website en om statistieken te kunnen maken.
1.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Uw gegevens worden verwerkt door Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw, een vzw naar
Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
en die in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen geregistreerd staat onder nr. 0454.591.587,
met als e-mailadres koen.vanwonterghem@ovk.be.

2.

Welke gegevens verwerken wij, op welke wettelijke basis en voor hoelang ?
GEGEVENS

JURIDICHE BASIS

Gekozen taal

RETENTIEPERIODE

Uw toestemming : dit wordt enkel
geactiveerd indien u het plaatsen
van cookies aanvaardt (artikel 6.1.
a) AVG).
Aanvaarding van cookies
Uw toestemming (artikel 6.1.a)
AVG): indien u akkoord gaat met
het gebruik van cookies, bewaren
wij het bewijs van uw instemming.
Werkelijke locatie (indien u dit Dit is nodig voor het gebruik van de
toelaat) of aangegeven (fictieve) website (artikel 6.1.b) AVG).
locatie.
Uw werkelijke locatie wordt enkel
gebruikt Indien u dit toelaat.

Duur van de cookie: 12
maanden

Ingegeven tekst

Sessie

Dit is nodig voor het gebruik van de
website (artikel 6.1.b) AVG) en dit
laat u toe om de ingetypte tekst
door te geven op Facebook of
Twitter
Aantal ingegeven karakters
Dit laat ons toe om statistieken op
te stellen. Dit is noodzakelijk voor
de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f) AVG) en meer bepaald om
studies te maken over rijgedrag en
veiligheid.
Resultaten van het gebruik van de Dit is nodig voor het gebruik van de
Website (aantal meters gereden website (artikel 6.1.b) AVG).
tijdens het typen)
Wij gebruiken deze gegevens op
anonieme wijze om statistieken te
maken: dit is noodzakelijk voor de
behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f) en meer bepaald om studies
te maken over rijgedrag en
veiligheid

Duur van de cookie: 12
maanden

Sessie

Sessie.
Het aantal ingegeven
karakters wordt ook
aan onze statistieken
gevoegd, voor een
duur van 26 maanden.
Sessie.
Na de sessie worden
de resultaten aan onze
statistieken gevoegd ,
voor een duur van 26
maanden.
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Algemene informatie over het
gebruikte toestel, browsergegevens,
netwerkinformatie, app marketplace
informatie,
crash
informatie,
snelheid

Informatie over uw gebruik van de
Website: website die naar onze
website heeft verwezen, duur van
het gebruik van onze website, aantal
keren dat u onze website bezoekt,
gedrag tijdens de sessie (welke
pagina’s werden bezocht, enz.),
geanonimiseerd IP adres.
Informatie over de efficiëntie van
onze website en de campagne
daarrond en meer bepaald:
-

-

-

3.

indien u uw gebruik van de
website deelt met derden, op
sociale media van Facebook, en
het aantal keer dat de campagne
wordt gedeeld ;
Of u op onze website komt na
het zien van onze promotiefilm
op Facebook of Youtube ;
Of u onze website bezoekt na
het zien van berichten over onze
website op Facebook ;

Wij gebruiken deze gegevens op
anonieme wijze om statistieken te
maken: dit is noodzakelijk voor de
behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f ) AVG) meer bepaald om
statistieken over het gebruik van
onze website op te stellen, alsook
om de goede werking van de
website te waarborgen,
verbeteringen aan te brengen aan
de website, bugs te herstellen en
de veiligheid van de website te
garanderen.
Dit is noodzakelijk voor de
behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f) AVG), om statistieken over
het gebruik van onze website te
kunnen maken. Ter informatie: uw
IP adres wordt geanonimiseerd
door Google Analytics vóór de
verwerking.

Gegevens worden
onder vorm van
statistieken bewaard
tijdens 26 maanden.

Dit is noodzakelijk voor de
behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen (artikel
6.1.f), meer bepaald om de
efficiëntie van onze campagne te
meten.

2 jaar.

Gegevens worden
onder vorm van
statistieken bewaard
tijdens 26 maanden.

Verwerkers

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens doen wij soms een beroep op derden (bijvoorbeeld het
bedrijf dat de Website beheert, hostingbedrijven om de gegevens te bewaren en bedrijven die
statistieken over het gebruik van onze website samenstellen).
Voor zover uw gegevens in dat kader worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die
geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat de
bedrijven waaraan uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden.
Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen, of zijn deze
bedrijven gecertificeerd onder het “Privacy Shield” programma met de Verenigde Staten van Amerika.
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Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar
koen.vanwonterghem@ovk.be.
4.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u:
(i)

(ii)

5.

gebruik maakt van de “share” buttons op de website: in dat geval worden gegevens naar
Facebook gestuurd, en meer bepaald de gegevens die nodig zijn om het resultaat van het
gebruik van de website te kunnen delen;
akkoord gaat met het plaatsen van cookies; in dat geval zullen bepaalde gegevens worden
gedeeld met Facebook, en meer bepaald als volgt: informatie over uw account op de
betrokken sociale media, en informatie over uw gebruik van de website (bijv. indien u
tijdens uw bezoek aan de website geen tekst hebt ingetypt, wordt dit gemeld aan Facebook
om u doelgerichte advertenties over de website te kunnen sturen).

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens alsook het recht om u kostenloos te
verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om u in
bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of om de
schrapping en het wissen ervan te vragen, het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken,
alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20
AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).
Wij maken u erop attent dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op
toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving.
Indien onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om
deze toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid zal beïnvloeden van
de gegevensverwerkingen die reeds op basis van uw toestemming hebben plaatsgevonden vóór de
intrekking.
Om uw toestemming in te trekken, wordt u verzocht om ons een e-mail te sturen (op het emailadres :
koen.vanwonterghem@ovk.be).

6.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies indien u hiertoe heeft ingestemd.
De cookies waarvan wij gebruik maken zijn de volgende cookies:

Naam cookie

Functie van de cookie
verzamelde informatie

– Duur van de cookie

Cookies van Google (Google
Analytics)
_ga

Gebruikt door Google Analytics 2 jaar
als unieke identificatiecode, om
statistieken te genereren over
hoe bezoekers de Website
gebruiken.
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_gid

Gebruikt door Google Analytics 24 uur
als unieke identificatiecode, om
statistieken te genereren over
hoe bezoekers de Website
gebruiken.

_gat

Gebruikt door Google Analytics 1 minuut
om zoekverkeer te beheren.

Eigen Cookies
GDPR-cookie-policy-accepted

Indien u akkoord gaat met het 12 maanden
gebruik van cookies, bewaren
wij het bewijs van uw
instemming.

Blindmeters_Language

Indien u akkoord gaat met het 12 maanden
gebruik van cookies, bewaren
wij uw taalkeuze zodat u deze
bij een volgende website
bezoek niet opnieuw moet
selecteren.

Cookies van Facebook
Act

Indien u akkoord gaat met het sessie
gebruik van cookies, Facebook
pixel: tijdstempel en teller van
gebruikersacties

C_user

Indien u akkoord gaat met het 90 dagen
gebruik van cookies, Facebook
pixel: gebruikers-ID

Datr

Indien u akkoord gaat met het 2 jaar
gebruik van cookies, Facebook
pixel: Browser-identificatie en
tijdstempel

Dpr

Indien u akkoord gaat met het sessie
gebruik van cookies, Facebook
pixel: gebruikt door Facebook
voor performantie

Fr

Indien u akkoord gaat met het 90 dagen
gebruik van cookies, Facebook
pixel:
Facebook's
primary
advertising cookie, gebruikt om
publiciteit te leveren, en hun
relevantie te meten en te
verbeteren

Pl

Indien u akkoord gaat met het 90 dagen
gebruik van cookies, Facebook
pixel: Y/N

Presence

Indien u akkoord gaat met het sessie
gebruik van cookies, Facebook
pixel: chat state
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S

Indien u akkoord gaat met het 90 dagen
gebruik van cookies, Facebook
pixel: digitale handtekening en
tijdstempel

Spin

Indien u akkoord gaat met het
gebruik van cookies, Facebook
pixel:
gebruikt
voor
reclamedoeleinden

Wd

Indien u akkoord gaat met het sessie
gebruik van cookies, Facebook
pixel: dimensies van het venster
van de browser

Xs

Indien u akkoord gaat met het 90 dagen
gebruik van cookies, Facebook
pixel: Sessie-ID, aanmaaktijd,
verificatiewaarde, status van
beveiligde sessie, cachegroepID

Indien u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken, wordt dit best gedaan door de
door ons geplaatste cookies (lijst hierboven) op uw computer te wissen. U kan dat doen aan de hand
van de veiligheidsinstellingen in uw browser. U krijgt dan bij uw volgend bezoek op onze website een
nieuw verzoek om cookies te mogen plaatsen en u mag hierop negatief antwoorden en verder gebruik
maken van de website.

7.

Klachten ?

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat contact met
ons het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij
de bevoegde toezichthoudende autoriteit (www. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

5

