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Algemeen
Dit is het privacybeleid van de militaire vakbond ACMP-CGPM. Uw privacy is uiterst
belangrijk voor onze organisatie en wij zijn ons bewust van het door u in ons gestelde
vertrouwen. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen.
ACMP-CGPM verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld
in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens, van 8 december 1992 en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), in werking sinds 24 mei 2016.
In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van onze (toekomstige)
leden en bezoekers van onze website. Door u aan te sluiten bij ACMP-CGPM en/of door
gebruik te maken van haar website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie en/of diensten die u van de ACMPCGPM ontvangt, evenals de informatie die u aan de ACMP-CGPM verstrekt. ACMP-CGPM
verwerkt privacygevoelige informatie over persoonsgegevens in haar ledenbestand en door
middel van haar website.

Persoonsgegevens
Uw gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld met het oog op commerciële
doeleinden. Indien ze wel met derden moeten worden gedeeld garanderen wij u dat deze
derden eveneens in regel dienen te zijn met de AVG. Als voorbeeld hiervan halen wij de
firma aan die instaat voor de verzending van ons informatieblad De Schildwacht, welke wij
in het bezit dienen te stellen van uw adresgegevens. ACMP-CGPM implementeert naar
redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en
onbevoegde onthulling. Ook van onze partners waarmee wij samenwerken, verlangen we
dat ze uw persoonsgegevens op soortgelijke wijze beschermen.
U dient er zich van bewust te zijn dat ACMP-CGPM niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen, welke mogelijks door middel van links of
buttons zijn verbonden met onze website. Daar wij niet kunnen garanderen dat deze
derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken raden wij u
aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u er gebruik van maakt.
Wanneer u wenst lid te worden van de ACMP-CGPM of wenst gebruik te maken van haar
diensten, vragen wij u om ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze zijn onontbeerlijk
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voor het verzekeren van een optimale dienstverlening naar u toe. ACMP-CGPM gebruikt en
bewaart alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn of informatie waarvan
duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden
niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit privacybeleid tenzij we
hiervoor van tevoren uw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Waar nodig kunnen
gegevens wel intern de ACMP-CGPM worden gedeeld. Al onze medewerkers zijn verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van ACMP-CGPM en/of
die van een derde partij. Deze derde partij zal eveneens in regel moeten zijn met de AVG.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen en verzoeken te
verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde
servers van ACMP-CGPM en/of die van een derde partij. Deze derde partij zal eveneens in
regel moeten zijn met de AVG.
In onze website maken we gebruik van cookies om, door middel van Google Analytics, de
bezoekersgegevens te kunnen analyseren, onze website te verbeteren, rapporten over
website-activiteit te genereren en andere diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. (Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf
worden geplaatst en die door de meeste browsers worden geaccepteerd. U kan het
accepteren uitzetten doch dit kan resulteren in een slechte of zelfs geen werking meer van
onze website. Wij adviseren u in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.)
ACMP-CGPM brengt nieuwsbrieven en andere publicaties uit om geïnteresseerden in
kennis te stellen van de laatste gebeurtenissen en ontwikkelingen. Indien u zich hierop
inschrijft wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In deze
publicaties kan u zich via een link, welke zich onderaan de pagina bevindt, uitschrijven.
Als u op onze website een contactformulier invult worden de gegevens die u verstrekt
bewaard zo lang als nodig om uw bericht volledig en correct te kunnen afhandelen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw lidmaatschap actief is of voor zover nodig
om u diensten te verlenen. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt zover dit
noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van
geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
U kan te allen tijde uw persoonsgegevens inzien, opvragen, veranderen of laten
verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons Vast secretariaat (zie onderstaande
contactgegevens). Vooraleer ACMP-CGPM gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden
kan corrigeren vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit en andere
bijkomende gegevens om ons te helpen aan uw verzoek tegemoet te komen. Binnen de 30
dagen na uw verzoek nemen wij contact met u op.
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Voor mogelijke klachten kan u terecht bij de Privacycommissie (www.privacycommission.be).

Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van ons ledenbestand en onze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van beide kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring
regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De
aanpassingsdatum en het versienummer (zie onderaan) kan voor u een indicatie zijn.
Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u ons steeds contacteren:
ACMP – CGPM Romboutsstraat 1 – Bus 021 te 1932 ZAVENTEM (BELGIË)
T 02 245 72 14 – F 02 245 73 01 - srt@acmp-cgpm.be – www.acmp-cgpm.be
Versie 1.1: Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 04 mei 2018.
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Cookies
Onze website (www.acmp-cgpm.be) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie
doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies
uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.
De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw
ervaring op onze website te verbeteren.
Verder zal onze website gebruik maken van tracking cookies die uw surfgedrag analyseert
zodat wij u kunnen informeren over activiteiten van ACMP-CGPM die u mogelijks
interessant vindt. Deze analyse zal gebeuren met behulp van Google Analytics en
Sharpspring. Deze verwerking van uw persoonsgegevens zal louter plaatsvinden nadat u
hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U bent steeds in de mogelijkheid om uw
toestemming hierover in te trekken.
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