In de uitoefening van mijn taken kan ik kennis krijgen van persoonsgegevens van leden,
aangesloten bij het VSOA.
In het kader van de wettelijke bepalingen aangaande de privacywetgeving – in het bijzonder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (“AVG”), vraagt het VSOA Onderwijs dat u,
als afgevaardigde, tijdens het uitoefenen van de syndicale taken vertrouwelijk omgaat met de
persoonsgegevens van de VSOA-leden en daarbij de volgende elementen in acht neemt.
►Ik behandel alle gegevens, waaronder ook de persoonsgegevens, op strikt vertrouwelijke
wijze.
►Ik wil deze vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, waar ik kennis van heb, op geen
enkele wijze schenden. Ik zal in geen enkel geval deze persoonsgegevens verwerken voor
persoonlijke doeleinden of doeleinden van derden, noch deze persoonsgegevens voor deze
doeleinden, kopiëren, opslaan, doorgeven of op enige andere wijze aan derden meedelen
of bekendmaken.
►Ik verwerk enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in de uitvoering van mijn
taken als syndicaal afgevaardigde. Dit houdt in dat ik deze persoonsgegevens enkel mag
doorgeven aan derde ontvangers indien de overdracht wettelijk vereist is of op instructie
van het VSOA.
►Ik meld alle inbreuken op persoonsgegevens onmiddellijk aan het VSOA op het mailadres
dpo@vsoa.eu
Wat is een inbreuk op
persoonsgegevens?

Er is sprake van een inbreuk op persoonsgegevens wanneer persoonsgegevens verkeerdelijk in handen
van derden komen of publiek beschikbaar zouden worden, zoals bij het verlies van een GSM, USB-stick
of laptop of iemand verschaft zich onrechtmatig toegang tot uw computer, of je stuurt een mail met
persoonsgegevens naar de verkeerde persoon, enz. Ook persoonsgegevens die hun juistheid zouden
verliezen, zoals bijvoorbeeld verkeerde synchronisatie van data, uploaden verkeerde data, scramblervirussen, enz.

Als ik met deze beloftes geen rekening houd, pleeg ik een inbreuk op de algemene regels met
betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens (AVG of ook GDPR genoemd).
Voor meer informatie over hoe het VSOA omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden
kan je terecht op onze website via de privacyverklaring, zie https://www.vsoa.eu/vsoa-en-de-bescherming-vanje-persoonsgegevens.
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