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Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming 

 
webapplicatie ‘Natuurspotter’ – wedstrijd ‘klaprozencampagne 2018’ 

 
Versie 0.1 - 25 mei 2018 

 
Het Agentschap voor Natuur en Bos respecteert uw rechten bij de verwerking van uw 
persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, 
verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van 
gegevensverwerking en -bescherming van: 
 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 Havenlaan 88, postbus 75 
 1000 BRUSSEL 

België 
 
Ondernemingsnummer: 0316.380.841 

 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verwerkt uw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar ANB. 
ANB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring 
worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen 
persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te 
kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van 
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en 
Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens. 
 
Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u 
contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ANB door te mailen naar 
dpo.anb@vlaanderen.be . In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook 
terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van ANB met opmerkingen en suggesties 
en om uw rechten uit te oefenen. 
 
Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens? 
 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of 
contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw 
persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.  
 
Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- 
of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw 
persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of 
dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen. 
 
Welke gegevens verwerken we over u? 
 
We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band 
leggen met u als natuurlijke persoon. 
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Via de webapplicatie ‘Natuurspotter’ verwerken we uw naam (optioneel) en uw e-mailadres in het 
kader van de  wedstrijd ‘klaprozencampagne 2018’. Daarnaast gebruiken we geografische 
lokalisatie via uw smartphone om de door u opgeladen foto op de juiste plaats te zetten op de 
overzichtskaart. We gebruiken deze gegevens voor geen enkel ander doeleinde. Na afloop van de 
wedstrijd zal uw e-mailadres gewist worden. De foto blijft (met optioneel uw naam) wel op de 
webpagina https://www.natuurenbos.be/klaproosvelden vindbaar.   
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
 
We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u deze 
toestemming intrekt, zullen uw gegevens binnen de 30 dagen verwijderd worden.   
 
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 
 
We bewaren uw gegevens in het kader van de webapplicatie ‘Natuurspotter’ enkel in het kader 
van de wedstrijd ‘klaprozencampagne 2018’. Na afloop van deze wedstrijd, zullen uw gegevens 
gewist worden.  
 
Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen? 
 
Neen. De gegevens die u invult via de webapplicatie ‘Natuurspotter’ worden niet met anderen 
gedeeld.  
 
Wat zijn uw rechten? 
 
Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u op elk 

moment vragen om uw gegevens te laten verwijderen. Als we uw gegevens niet langer mogen of 

kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u te laten deelnemen aan de wedstrijd.  

U kunt de gegevens die we over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Om van 

deze rechten gebruik te maken, vragen wij u om dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de 

functionaris voor gegevensbescherming van ANB via dpo.anb@vlaanderen.be. We vragen 

bovendien een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand 

die er geen recht op heeft. 

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus 

verwijderd moeten worden. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact 

opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ANB via dpo.anb@vlaanderen.be . 

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

 
Algemene informatie 
 
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen 
melden we altijd via de website. 
 
De algemene privacyverklaring van het Agentschap voor Natuur en bos vindt u via 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring_anb.  
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