Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de ziekenfondsverkiezingen
Partena Ziekenfonds vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft ernaar uw persoonsgegevens op
een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren
over de manier waarop Partena Ziekenfonds persoonsgegevens verwerkt in het kader van de
ziekenfondsverkiezingen die zij organiseert met het oog op de verkiezen van leden voor de algemene vergadering
van Helan Onafhankelijk ziekenfonds die in juni 2022 wordt geïnstalleerd.
Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
https://www.privacycommission.be/

Verwerkingsverantwoordelijke en DPO
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen (hierna ‘Partena Ziekenfonds’ genoemd), gelegen te Sluisweg 2 in
9000 Gent, met ondernemingsnummer 0411.696.011 en OZ, gelegen te Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk , met
ondernemingsnummer 0411.760.941 treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals bepaald in
artikel 26 van de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR/AVG), voor
de gegevens die verwerkt worden in het kader van de organisatie van de ziekenfondsverkiezingen. Met ingang van 1
januari 2022 fusioneren beide ziekenfondsen tot Helan Onafhankelijk ziekenfonds.
Conform deze Verordening, hebben Partena Ziekenfonds en OZ een functionaris voor de gegevensbescherming
(DPO) aangeduid. Deze is bereikbaar op het volgende adres: DPO Helan Onafhankelijk ziekenfonds,
Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk of via privacy@oz.be of dpo@partena-partners.be
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Zowel voor het verwerken van kandidaturen als voor de organisatie van de ziekenfondsverkiezingen worden
volgende persoonsgegevens verwerkt:
-

Identificatiegegevens (naam en voornaam, verblijfplaats, mailadres), gegevens met betrekking tot de
aansluiting bij het ziekenfonds (aansluitingsnummer, statuut van titularis of persoon ten laste, in orde met
bijdragen of niet

-

Bijzondere categorie van persoonsgegeven: uw rijksregisternummer

Waarvoor worden uw gegevens verwerkt en wat is de wettelijke grondslag?
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt met verschillende doeleinden en volgende wettelijke grondslagen:
-

Op grond van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen;

-

De statuten van Helan Onafhankelijk ziekenfonds (artikel 17)

-

Uw uitdrukkelijke instemming, vermits de kandidatuurstelling vrijwillig gebeurt.

Wat zijn onze informatiebronnen?
De gegevens die op u betrekking hebben zijn afkomstig van
-

Uzelf of elke ander persoon die door u in het kader van deze ziekenfondsverkiezingen gemandateerd werd

-

Onze ziekenfondsgegevens (voor wat betreft uw aansluiting en statuut van titularis of persoon ten laste)

Wie verwerkt uw gegevens?
Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan een
geheimhoudingsverplichting. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid,
integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.
Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?
-

Aan uzelf of uw wettelijke vertegenwoordiger (met inbegrip van uw bewindvoerder) of elke andere persoon
die door u gemandateerd werd

-

Aan onze verwerkers

-

Aan de Controledienst van de ziekenfondsen in het kader van hun hun wettelijke controleopdracht

-

Elke andere derde die hiertoe rechtsgeldig gemachtigd is (bij wet, contract, instemming, machtiging)

Wie zijn onze verwerkers?
-

MLOZ IT die onze IT leverancier is

-

De leverancier die het platform beheert waarop de ziekenfondsverkiezingen in elektronische vorm zullen
georganiseerd worden

Partena Ziekenfonds en OZ verzekeren er zich van dat iedere verwerker voldoet aan de technologische en
organisatorische maatregelen die door wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden opgelegd.
Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?
Neen, alleen indien u hier uitdrukkelijk om vraagt.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens die verwerkt worden in het kader van de ziekenfondsverkiezingen worden bewaard tot 6 maanden na
de installatie van de algemene vergadering, behalve in geval een (gerechtelijk) geschil waarbij uw gegevens en
documenten gedurende de hele looptijd van de procedure bewaard blijven.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage in de gegevens die we verwerken en die op u betrekking hebben en voor elkeen van hen
de manier waar op ze verwerkt worden en met welk doeleinde. Bovendien, voor zover er voor de uitoefening van
deze rechten geen wettelijke beperkingen bestaan (oa met betrekking tot bewaartermijnen), heeft u het recht om
geheel of gedeeltelijk de rechtzetting te vragen van elk onjuist of onvolledig gegeven; om de gegevens geheel of

gedeeltelijk te laten wissen, u zich te verzetten tegen de verwerking ervan, de verwerking te beperken en om niet
onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, met inbegrip van profilering. Dit is mogelijk door één
van de functionarissen van gegevensbescherming te contacteren via privacy@oz.be of dpo@partena-partners.be.
Kan ik mijn instemming terugroepen?
U kan op elk moment uw instemming terugroepen, zonder motivering. In dit geval zullen de verwerkingen die op deze
basis gebeurd zijn niet meer uitgevoerd kunnen worden, wat een impact kan hebben op uw kandidatuur.
De ziekenfondsen kunnen evenwel gehouden zijn om bepaalde gegevens te behouden in het kader van de uitvoering
van haar eigen wettelijke verplichtingen.
Hoe oefent u in de praktijk uw privacyrechten uit?
U kan contact opnemen met de Data Protection Officer van Partena Ziekenfonds via het webformulier op de privacy
pagina op de website of per brief op volgend adres: Partena Ziekenfonds, t.a.v. de Data Protection Officer, Sluisweg
2 9000 Gent of voor de leden van OZ met de Data Protection Officer van OZ via het webformulier op de privacy
pagina op de website of per brief op volgend adres Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk.

Vergeet niet om een kopie

van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij te voegen.
Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van
de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien
nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de
hoogte gebracht van de interventie die uitgevoerd werd op basis van uw aanvraag. Elke weigering zal ook
gemotiveerd worden.
De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers
aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag betrekking heeft.
Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord onze standpunten? Surf dan zeker naar de site van de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be . U kan daar ook een klacht indienen.

Aanpassing van de disclaimer
Deze disclaimer kan mettertijd aangepast worden, meer bepaald in geval van nieuwe verwerkingen. We
nodigen u uit om de laatste versie van onze disclaimer op onze website te raadplegen.

