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Verantwoordelijke gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan de oproep voor
de SOFAM-beurzen 2020 wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van SOFAM
SCVBA (hierna "SOFAM") overeenkomstig het reglement inzake de bescherming van
persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese General Data Protection Regulation
2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd "GDPR").
De maatschappelijke zetel van SOFAM is gevestigd in 1050 Brussel, Koninklijke Prinsstraat
87. SOFAM is geregistreerd in het register van burgerlijke vennootschappen onder nummer
312 en bij de ECB onder nummer 419415330.
Voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader van de
oproep voor de SOFAM beurzen 2020 of om een van uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per aangetekende brief op
bovengenoemd adres of per e-mail op het volgende adres: privacy@sofam.be.

Verwerkingsdoeleinden
De gegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend verwerkt met het oog op het
samenstellen van uw beurs-aanvraagdossier, het beheer ervan, het voorkomen van fraude, de
communicatie met u in verband met de beursaanvraag en om de jury in staat te stellen te
beraadslagen over de respectieve verdiensten van de ingediende projecten en om te bepalen
aan wie de beurs zal worden toegekend.
Let op: dit omvat in het bijzonder:
-

-

-

De registratie van uw inschrijving;
De communicatie met u in verband met de beurs of beurzen, de vraag of u
aanvullende informatie nodig heeft voor uw aanvraag of het sturen van informatie
over de beurs en uw deelname (bijv. een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving;
eventuele herinneringsmails; mails ter bedanking of informatieve e-mails die na de
beurs worden verstuurd);
De concrete organisatie van de beurs, die omvat:
o De verificatie van de dossiers van de kandidaten;
o De verificatie van de identiteit van de kandidaten;
o Het eventueel afsluiten van verzekeringen die uw gegevens nodig hebben;
o De mededeling van uw dossier aan de leden van de jury;
o De beslissing van de jury met betrekking tot uw project.
Het waarborgen van de veiligheid van de beurs, zowel op het gebied van de
informatietechnologie (bv. bescherming van de gegevens van de deelnemers tegen
aanvallen, fraude of verlies) als op het gebied van de fysieke veiligheid (bv. weten dat
een bepaalde persoon aanwezig is bij de prijsuitreiking kan de veiligheidsdiensten in
staat stellen om zo doeltreffend mogelijk in te grijpen in geval van een ongeval).
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SOFAM kan uw gegevens ook verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de
omvang van de belangstelling voor de beurs en de diversiteit van de belangstellenden te
bepalen. Tot slot wijzen wij erop dat de beoordeling van uw project uiteraard door de
juryleden zelf wordt gemaakt, zonder tussenkomst van een geautomatiseerd ICT-procedure.

Uw persoonsgegevens
Om de verdiensten van uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, kunnen wij
onder meer de volgende gegevens verwerken:
-

Uw achternaam en voornaam;
Het e-mailadres en het telefoonnummer dat u opgeeft;
Alle vragen die u ons stelt, alle opmerkingen of suggesties die u heeft en, in het
algemeen, alle communicatie met u in verband met de beurs;
Het aantal jaren dat u actief bent als beeldend kunstenaar;
Uw opmerkingen en uitleg over uw project;
Uw prestaties, om uw project beter te kunnen waarderen als onderdeel van uw totale
creatie;
Uw project zelf;
Uw eventuele wens om de receptie bij te wonen die bij de toekenning van de beurs
wordt georganiseerd;
Uw eventuele voedselvoorkeuren op de beursreceptie;
Uw bankrekeningnummer.

Principes van de gegevensverwerking
Overeenkomst van deelname aan de oproep van de SOFAM beurzen 2020
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de
overeenkomst die is aangegaan toen u zich aanmeldde voor de beurs en het bijhorende
reglement accepteerde. Daarnaast is het noodzakelijk in het kader van precontractuele
maatregelen, zoals een verzoek om informatie van u over de beurs.
Alle informatie die werd verschaft in verband met de beurs die na de beursaanvraag zal
worden verstrekt (bijv. bedanking voor uw deelname; informatie over de gekozen kandidaat)
maakt ook deel uit van de goede uitvoering van het contract. Als men van mening is dat deze
informatie geen deel uitmaakt van de goede uitvoering van de overeenkomst, is het op zijn
minst gebaseerd op het rechtsgeldig belang van SOFAM om u deze informatie toe te sturen,
in overeenstemming met de hoffelijkheid en goede praktijken.
De wet en de gerechtvaardigde belangen
Wij wijzen u erop dat de wet en het gerechtvaardigd belang ook de verwerking van uw
gegevens voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden kunnen rechtvaardigen, zoals
respectievelijk de bestrijding van onwettige handelingen of de bescherming en verdediging
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inzake de rechten en belangen van natuurlijke- of rechtspersonen, in het bijzonder de
intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van die van de verantwoordelijke voor de
verwerking.

Verwerkingsduur
Uw gegevens worden verwerkt totdat de beurs is toegekend en enige tijd daarna om u nieuwe
informatie te verstrekken.
In ieder geval worden uw gegevens niet meer verwerkt na 31 december 2021, onder
voorbehoud van:
-

-

De naleving van de verschillende wettelijke verplichtingen van SOFAM, in het
bijzonder met betrekking tot de archivering en de beperking van de wettelijke
aansprakelijkheid;
De verdediging van de rechten en belangen van personen, bijvoorbeeld in geval van
een geschil over een beursaanvraagdossier.

Uw rechten
Rechten van de betrokkene: algemeen
Elke betrokken persoon beschikt, zoals de in de toepasselijke regelgeving gedefinieerde
omstandigheden en in het bijzonder de GDPR, over:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de op die toestemming
gebaseerde onderdelen van de verwerking in te trekken;
Het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke (=SOFAM) bevestiging te krijgen
of de desbetreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien zij
worden verwerkt, toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en tot diverse
informatie over de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van
betrokken persoonsgegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de
persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorgenomen periode van
opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn
gebruikt om die periode vast te stellen, enz;
Het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk de
rechtzetting te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hierop betrekking
hebben;
Het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk de
verwijdering van de desbetreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
Het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking
te verkrijgen;
Het recht om de desbetreffende persoonsgegevens die zij aan de
verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd,
algemeen gebruiksklaar en leesbaar formaat en het recht om deze gegevens zonder
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vii.

tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke;
Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd
op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, die
rechtsgevolgen heeft of op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate zou treffen.

Het recht van verweer
Binnen de wettelijke grenzen en voorwaarden heeft elke betrokken persoon ook:
i.

ii.

Het recht om te allen tijde van de verwerkingsverantwoordelijke, te verkrijgen dat
hij of zij geen persoonsgegevens meer verwerkt die op hem of haar betrekking
hebben, wanneer deze verwerking gebaseerd is op zijn of haar rechtmatige
belangen, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie.
Het recht om te allen tijde bezwaar te hebben tegen de verwerking van
persoonsgegevens die hierop betrekking hebben in het kader van de prospectie,
voor zover deze betrekking heeft op deze prospectie.

Uitoefening van rechten
Mits bewijs van uw identiteit kunt u de hierboven beschreven rechten gratis uitoefenen door
te schrijven naar het volgende e-mailadres: privacy@sofam.be of naar het volgende
postadres: Koninklijke Prinsenstraat, 87, 1050 Brussel.
In geval van duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken, met name vanwege het
repetitieve karakter ervan, kan de verwerkingsverantwoordelijke:
-

-

De betaling van een vergoeding verlangen, waarbij rekening wordt gehouden met de
administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, het uitvoeren van de
mededeling of het nemen van de gevraagde maatregelen;
Of weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft bewijslast dat het verzoek duidelijk ongegrond of
buitensporig is.
Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
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Bestemmelingen
We zullen uw gegevens met niemand delen, behalve met de volgende personen:
-

-

De leden van de jury;
Dienstverleners die namens ons diensten verlenen in verband met de toekenning van
de beurs (bijvoorbeeld het beheer van de lijst van inschrijvers aan het einde van de
beursperiode);
Verzekeringsmaatschappijen;
Indien van toepassing, administratieve of gerechtelijke autoriteiten of
staatsagentschappen, overheidsorganen, binnen de door de wet gestelde grenzen;
Indien van toepassing, bepaalde gereglementeerde beroepen zoals accountants,
boekhouders, advocaten of notarissen.

Opslag van de gegevens
De persoonsgegevens van de betrokken personen worden gehost binnen de Europese
Economische Ruimte.

Toepasbaarheid van het recht en rechtspraak
SOFAM behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen om te voldoen aan de
toepasselijke wetgeving. De versie van de toepasselijke verklaring is de versie die van kracht
is op de website van SOFAM: www.sofam.be . Wij raden u dan ook aan om regelmatig het
geldende charter op onze website te raadplegen. Elke aanzienelijke of niet-toegankelijke
wijziging zal per e-mail onder uw aandacht worden gebracht.
De geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de verklaring zijn onderworpen aan
het Belgische recht en het recht van de Europese Unie (RGPD). In geval van een geschil over
de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het charter zijn uitsluitend de
rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel bevoegd.
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