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PRIVACY POLICY HARMONY BY RBS 

In deze privacy policy wordt verstaan onder; 

- Rotary International; de overkoepelende Rotaryorganisatie die instaat voor de 

logistieke en structurele ondersteuning van de nationale afdelingen; 

- RBS; Rotary Belux Services, de dienst die voor de ‘Harmony by RBS’-website 

verantwoordelijk is; 

- Rotary België Luxemburg; de overkoepelende organisatie die instaat voor alle 

Belgische en Luxemburgse Rotaryclubs en districten; 

- Gebruiker; ieder lid (inclusief aspirant-lid voor zover van toepassing) van een club of 

district dat valt onder Rotary België Luxemburg dat geregistreerd is op het ‘Harmony 

by RBS’-platform en hierdoor een gebruiksrecht is toegekend; 

1 Doelstelling van verwerking 

Overwegende dat; 

- RBS over een unieke positie beschikt om overkoepelende diensten te leveren aan 

Rotary België Luxemburg, dewelke de koepelorganisatie is van alle Belgische en 

Luxemburgse Rotaryclubs; 

- RBS is verantwoordelijk voor de maandelijkse uitgifte van het magazine en van het 

‘jaarverslag’ van Rotary België Luxemburg. RBS kan alle informatie die het verzamelt 
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via de ‘Harmony by RBS’-website gebruiken in de redactie van het maandelijkse 

magazine en Rotary jaarboek; 

- RBS bevoegd is om alle algemene berichten van Rotary België Luxemburg te 

communiceren via e-mail; 

- RBS bevoegd is voor de ontwikkeling en beheer van een Content Management 

System (CMS) voor Rotary België Luxemburg onder de naam ‘Harmony by RBS’. Dit 

CMS heeft de bedoeling de algemene werking van Rotary België Luxemburg te 

verbeteren en vereenvoudigen. Dit CMS is toegankelijk voor alle leden van clubs en 

districten die hier onder vallen. Persoonsgegevens worden gebruikt om de goede 

technische werking van het portaal te garanderen; 

- Aangezien de essentiële netwerkfunctie van Rotary België Luxemburg kunnen 

bepaalde persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die RBS levert voor Rotary België 

Luxemburg. RBS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens steevast voor zover nodig om de 

goede werking van Rotary België Luxemburg te garanderen. 

2 Op welke grond kan RBS uw data verwerken?  

Rotary Belux Services levert diensten voor de koepelorganisatie Rotary België Luxemburg; 

omwille van het grensoverschrijdende karakter zal zowel de Belgische als Luxemburgse 

regels rond verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn op deze Privacyverklaring. 

- Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. (België) 

- Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens. (Luxemburg) 

RBS hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de natuurlijke persoon achter de 

persoonsgegevens. Bijgevolg zal de verwerking van de persoonsgegevens slechts plaats 

vinden indien er een afdoende grondslag aanwezig is. 
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In de regel zal RBS over een uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker beschikken voor 

deze verwerking. De verantwoordelijken van de individuele clubs en districten waar de 

gebruiker lid van is, staan in voor het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming. Zonder 

toestemming is het desbetreffende Rotarylid in principe niet toegelaten als gebruiker te 

handelen op de ‘Harmony by RBS’-website. 

Indien er geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aanwezig is van het desbetreffende 

Rotarylid gaat RBS sowieso uit van een ondubbelzinnige impliciete toestemming van het 

Rotarylid rond de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze impliciete toestemming valt 

af te leiden uit het lidmaatschap van Rotary, hetgeen algemeen gekende gevolgen met zich 

meebrengt zoals de publicatie in een jaarboek. 

Tenslotte beroept RBS zich eveneens op de grond dat het gerechtigd om de verwerking te 

doen omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, zijnde de overeenkomst tot lidmaatschap van Rotary. 

3 Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze ze worden verzameld? 

In de eerste plaats wordt een groot deel van de persoonsgegevens rechtstreeks bij het 

desbetreffende Rotarylid verkregen. Dit zal op twee wijzen gebeuren, namelijk door de club 

waar men lid van is of door de gebruiker zelf bij het aanvullen, verbeteren of verwijderen 

van zijn profiel op ‘Harmony by RBS’. De verantwoordelijken van de individuele clubs en 

districten waar de gebruiker lid van is, staan in voor de gegevensverzameling, die deze op 

hun beurt doorgeven aan RBS. Deze gegevensverzameling is een noodzakelijk kenmerk van 

het Rotarylidmaatschap en de goede werking van de organisatie.  

Aldus zullen volgende relevante identificatiegegevens ingezameld worden;  

- Naam en voornaam,  

- Aanspreektitel, hoedanigheid en functie 

- adressen (privé en persoonlijk), telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres 

- Informatie die verzameld wordt door positieve handelingen van gebruikers. Het staat 

andere gebruikers vrij om bij deze vorm van informatieverzameling vermelding te 

maken van andere gebruikers of Rotaryleden. Concreet komt dit neer op 

aanwezigheidsbevestigingen of verontschuldigingen voor vergaderingen, maar blijft 

hier niet beperkt toe. 
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- Informatie uit persoonlijke correspondentie die plaats vindt binnen het kader van het 

platform. 

Daarnaast zal er ook sprake zijn van gegevensverzameling door het gebruik van ‘Harmony by 

RBS’, dewelke noodzakelijk is voor een optimale werking van het Platform zowel ten aanzien 

van de directe gebruiker als met het oog op toekomstige aanpassingen. 

- Informatie rond de apparatuur en programmatuur waar men gebruik van maakt om 

‘Harmony by RBS’ te bezoeken; 

- Log-informatie; dit is informatie die men verzamelt van de gebruikershandelingen die 

men verricht op het platform. Het is bijgevolg mogelijk dat RBS volgende 

gegevensverzamelt: 

o Welke inhoud op het platform bezocht werd, inclusief gebruikte zoektermen; 

o Device event information: hardware instellingen, taal-instellingen, data en 

tijd, crashes; 

o Internet Protocol-adres; 

o Cookies die toelaten de gebruiker te identificeren; 

o Informatie uit tracking technologies. 

- Informatie met betrekking tot locaties die kan afgeleid worden uit verscheidene 

variabelen; 

- Local storage; informatie rond het platform die opgeslagen wordt op het systeem 

van gebruiker; 

Het blijft mogelijk dat er in de toekomst nieuwe functionaliteiten en add-ons aan het 

platform worden toegevoegd. Deze toekomstige handelingen worden geacht ook onder de 

gegevensverzameling te vallen voor zover dit binnen de oorspronkelijke doelstelling van 

‘Harmony by RBS’. 

4 Wie is wie? Verantwoordelijke voor verwerking en feitelijke verwerker 

De privacywetgeving vereist een duidelijke identificatie van de verwerker, en meer bepaald 

een verduidelijking omtrent de verantwoordelijke van de verwerking en de feitelijke 

verwerker.  
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De verantwoordelijke van de verwerking is de verwerker die het doel en de middelen voor 

de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. RBS is als enige partij verantwoordelijke voor 

de verwerking. 

Als verantwoordelijke voor de verwerking ziet RBS toe dat de principes van finaliteit en 

proportionaliteit gewaarborgd zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens. Het 

specifieke doel van de verwerking is uitdrukkelijk bepaald in artikel 1 van deze 

Privacyverklaring. RBS zal slechts persoonsgegevens inzamelen en verwerken voor zover 

deze toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn gelet op de doelstelling van de 

verwerking. 

RBS draagt de verantwoordelijkheid voor de personen die onder haar gezag handelen, de 

toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijft tot hetgeen 

noodzakelijk is voor de vastgelegde verwerkingsdoelstellingen.  

Voor de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens doet RBS een beroep op 

verscheidene feitelijke verwerkers. Feitelijke verwerkers zijn de partijen die onder 

rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn de 

gegevens te verwerken. 

De lokale Rotary Clubs en Districten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en ingeven 

van de persoonsgegevens in de ‘Harmony by RBS’-website. Voor de verdere verwerking doet 

RBS beroep op derde partijen, zijnde de CMS-ontwikkelaar en SEMDA. Beide zijn feitelijke 

verwerkers, elk volgens hun respectievelijke activiteit. 

RBS engageert zich alle nodige stappen te nemen om een veilige verwerking van 

persoonsgegevens te garanderen. Bijgevolg hecht RBS een groot belang aan de garantie op 

voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen van de verwerking. RBS hanteert dit engagement in haar 

verhoudingen met de feitelijke verwerkers. De gebruiker kan op schriftelijk verzoek inzicht 

krijgen in de getroffen maatregelen met betrekking tot de beschermingsvereisten.  

RBS kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen door de feitelijke 

verwerkers aan de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Dit 

behoudens grove nalatigheden die zich in hoofde van RBS hebben voor gedaan tijdens de 

aanstelling van de feitelijke verwerker. 
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RBS is eveneens niet verantwoordelijk voor toevallige of ongeoorloofde vernietiging, 

toevallig verlies, wijzingen van of de toegang tot en iedere andere niet toegelaten 

verwerking van persoonsgegevens voor zover de gepaste technische en organisatorische 

maatregelen zijn getroffen. 

5 Categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt 

Sowieso zijn de persoonsgegevens die de gebruiker zelf ingeeft in principe zichtbaar voor alle 

andere gebruikers van ‘Harmony by RBS’. Daarnaast kunnen deze gegevens het voorwerp 

vormen van een publicatie in het maandelijkse ledenmagazine, het jaarboek en de 

communicaties van RBS in opdracht van Rotary België Luxemburg.  

Persoonsgegevens die verzameld worden door het gebruik van ‘Harmony by RBS’ zijn in 

principe enkel zichtbaar voor partijen die meewerken aan het platform. Deze gegevens 

worden strikt verwerkt in het kader van de goede (technische) werking van het platform. 

Elke gebruiker die toegang krijgt tot persoonsgegevens van andere gebruikers is belast met 

een verplichting tot confidentialiteit rond die persoonsgegevens. Bij deze verwijzen we naar 

artikel 3 Algemene Voorwaarden rond gebruikersgedrag. 

6 Doorgifte aan derden 

Rotary België Luxemburg is deel van de moederorganisatie Rotary International, hetgeen 

invloed heeft op de plaatselijke werking. Elk lid van een lokale Rotary afdeling is in de eerste 

plaats lid van de Internationale organisatie. Bijgevolg is het niet uitgesloten dat 

persoonsgegevens worden overgedragen aan deze overkoepelende structuren. 

Alle gegevens die verzameld worden in ‘Harmony by RBS’ worden in principe ter beschikking 

gesteld volgende derden;  

- Rotary International in Zurich;  

- Rotary International in Evaniston;  
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- Feitelijke verwerkers waar gebruik van wordt gemaakt voor ‘Harmony by RBS’, zoals 

naar verwezen werd in artikel 4 Privacyverklaring. 

De doorgifte van persoonsgegevens naar derde partijen vindt slechts plaats binnen het kader 

van de doelstellingen zoals bepaald in artikel 1 Privacyverklaring. Conform deze 

doelstellingen kunnen de persoonsgegevens in deze derde landen het voorwerp zijn van 

verdere verwerkingshandelingen.  

Gezien de locatie van bovengenoemde partijen impliceert de doorgifte naar derden 

eveneens een doorgifte naar derde landen die niet hetzelfde adequate beschermingsniveau 

garandeert als in de EU geldt. Bij wijze van afwijking op dit principe doet RBS beroep op de 

uitzonderingsregels voor dergelijke doorgifte. Volgens die uitzonderingsregels kan een 

doorgifte enkel indien een afdoende rechtsgrond voorhanden is. RBS beroept zich hiervoor 

op de expliciete schriftelijke toestemming die elke gebruiker geeft om te kunnen handelen 

op ‘Harmony by RBS’. Rotary is in de eerste plaats een internationale organisatie hetgeen elk 

lid in regel moet beseffen. 

Bij gebreke aan deze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het desbetreffende 

Rotarylid gaat RBS sowieso uit van een ondubbelzinnige impliciete toestemming die 

samenhangt aan het lidmaatschap van een internationale organisatie zoals Rotary 

International. Tenslotte beroept RBS zich eveneens op de grond dat het gerechtigd om de 

doorgifte te doen omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 

waarbij de betrokkene partij is, zijnde de overeenkomst tot lidmaatschap van Rotary 

(International). 

De doorgifte naar derden blijft beperkt tot voor vernoemde partijen, behoudens wanneer 

doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. 

RBS zal deze doorgifte naar derden in het kader van publicitaire doeleinden nooit doen. RBS 

zal dit eveneens duidelijk communiceren aan de derden waar persoonsgegevens naar 

worden verzonden. 
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7 Rechten van natuurlijke personen 

Conform de geldende privacywetgeving moet voldaan zijn aan de nodige 

informatieverplichtingen rond de verwerking. Deze Privacyverklaring voldoet hieraan bij 

monde van artikels 1 tot 7. 

Elke gebruiker heeft een recht op een individuele toegang tot informatie rond de verwerking 

van zijn persoonsgegevens. Bijgevolg kan de gebruiker inzicht vragen in het al dan niet 

bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens, de doeleinden van deze 

verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en 

de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. 

Dit recht op toegang is essentieel zonder vergoeding. De gebruiker moet zich via een 

schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot de verantwoordelijke van de 

verwerking, zijnde RBS. Deze laatste zal spoedig gevolg geven aan het verzoek, dit zeker 

binnen een termijn van 45 dagen na ontvangst. 

Daarenboven heeft de gebruiker het recht om de verbetering en/of verwijdering van 

inaccurate persoonsgegevens te verwijderen. De gebruiker kan zijn persoonsgegevens ook 

steeds geheel of gedeeltelijk aanvullen. ‘Harmony by RBS’ verschaft de gebruiker in principe 

de nodige middelen om handelingen hiertegen te ondernemen. Indien dit echter niet 

volstaat, kan men steeds een schriftelijk verzoek tot RBS richten, per post of e-mail aan 

secretary@rotarybeluxservices.org. RBS engageert zich om verder gevolg te gegeven aan 

een gegrond en geldig verzoek binnen de 15 werkdagen. 

8 Aanpassingen aan de Privacyverklaring 

Aangezien de gegevensverzameling steeds het onderwerp kan zijn van verandering, kunnen 

er zich steeds toekomstige wijzigingen aan deze Privacyverklaring voordoen. Het is dan ook 

de verantwoordelijkheid van de ‘natuurlijke persoon’ om geregeld deze documenten op 

wijzigingen na te kijken. RBS engageert zich om steeds duidelijk te maken wanneer de laatste 

aanpassing van het document heeft plaatsgevonden. 

In geval er zich substantiële wijzigingen aan deze Privacyverklaring voordoen, zal dit duidelijk 

en individueel aan alle gebruikers van ‘Harmony by RBS’ gecommuniceerd worden. Voor 

deze communicatie wordt gebruik gemaakt van de contactinformatie die door de gebruiker 
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is opgegeven bij registratie, behoudens latere wijzigingen. De meest recente 

Privacyverklaring is van toepassing op alle toekomstig gebruik na de bekendmaking of de 

bepaalde termijn. 

9 Toepasselijk recht 

Aangezien RBS een territoriaal grensoverschrijdende organisatie is, verklaart zij dat het 

Belgisch recht uitsluitend van toepassing is op deze Privacyverklaring. Alle geschillen die 

voortvloeien uit deze Privacyverklaring worden verplicht voorgelegd aan de rechtbank 

arrondissement Brussel. 

Laatste revisie 27 januari 2014. 

 


