
Algemeen beleid op het vlak van 
gegevensverwerking en -bescherming

Mêzon 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:

Mêzon Famille

Adres 1

Adres 2

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Mêzon verwerkt uw persoonsgegevens (louter e-mailadres ter versturing 
van de nieuwsbrief indien de persoon in kwestie zichzelf inschreef via onze
website). In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk 
voornaamwoord we om te verwijzen naar de Mêzon. Mêzon 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 via info@mezon.be contact 
opnemen.  

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.
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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 (louter 
e-mailadres).

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die
we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben
om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. 
Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Daarnaast
verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u 
kunnen verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen of u kan zich online 
inschrijven via de nieuwsbrief. 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor de VRM uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de 
taken waarmee de VRM decretaal is belast. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen 
belang die zijn opgenomen in de regelgeving. 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Algemene regel is dat uw persoonsgegevens maar zolang (mogen) worden
bewaard als noodzakelijk is om de diensten te verlenen waarvoor ze 
noodzakelijk zijn. Dat betekent praktisch dat zolang u gebruik maakt van 
diensten die de VRM aanbiedt, uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zij
worden ook nadien nog bewaard, gedurende de termijn tijdens dewelke 
de VRM kan worden aangesproken voor de verleende diensten. Die 
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termijn wordt per taak bepaald in het informatiebeheersplan. Na verloop 
van die verjaringstermijn worden de gegevens in beginsel gewist, tenzij 
beslist wordt dat er een algemeen belang (historisch, cultureel of ander) is
om ze verder te bewaren.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden louter intern verwerkt.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen 
op derden die dan optreden als verwerkers. Een overzicht van de 
verwerkers waar wij een beroep op doen, kan u bekomen op verzoek. In 
dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers 
worden bezorgd, maar dan enkel om hen toe te laten ons de betreffende 
dienst te verlenen en steeds onder controle van de VRM.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met 
name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht
of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te 
vragen. Ook kan het voorkomen dat een andere overheidsinstantie een 
machtiging heeft gekregen om bij ons gegevens over u op te vragen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese 
Unie?

We geven uw gegevens niet door, ook niet aan landen buiten de Europese
Unie of internationale organisaties. 

Om te weten wat de Mêzon daartoe onderneemt, kan u contact opnemen 
met info@mezon.be .

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen 
belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw 
gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder 
doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de 
verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, 
is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak 
op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien 
nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen 
met info@mezon.be  We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw 
gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.
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Bent u van mening dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de 
verwerking en dus dienen te worden gewist, kan u dat eveneens langs 
diezelfde weg aanvragen.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop de VRM uw gegevens 
verwerkt, kan u verschillende acties ondernemen. U kan info@mezon.be 
aanspreken. Daarnaast kan u ook steeds 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.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine 
informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf 
van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar 
de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te 
vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste 
internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf 
verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. 
Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw 
internetbrowser te consulteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-
service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip 
van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens 
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door 
in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u 
er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze 
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u 
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toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de 
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor 
persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron 
vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet 
beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het 
gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd 
voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie
kunt u contact opnemen met de Regulator via het contactformulier.

De Regulator behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website 
zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van de Regulator of 
derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, 
verbindt u zich ertoe de Regulator of derden te vergoeden en te vrijwaren 
tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg 
van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan
de Regulator bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties 
betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden 
beschouwd. De Regulator wijst iedere verplichting van de hand inzake het 
gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.
De Regulator mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken 
gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de Regulator de 
ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan 
aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de 
ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die 
voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, 
vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van 
deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de 



rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen 
alleen voor die rechtbank te brengen.
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