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Privacyverklaring 
Deze verklaring werd opgesteld om te voldoen aan de Europese verordening 2016/679, in het 

Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ genoemd. 
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1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 
Deze privacy policy werd opgesteld voor de verenigingen zonder winstoogmerk “Initiatieven voor 

Professionele Vorming voor de Arbeiders van de Voedingsnijverheid” (0442.973.264) en “Initiatieven 

voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid” (0442.973.363). In wat 

volgt worden beide verenigingen samengebracht onder de noemer Alimento|IPV VZW. Alimento|IPV 

VZW werd als sectoraal vormingsfonds aangeduid om de permanente vorming en de begeleiding van 

personen in een aantal sectoren te organiseren en zo de groei ervan te bewerkstelligen. Het gaat 

hierbij om volgende sectoren: 

- PC 118: Paritair comité voor de voedingsnijverheid (arbeiders); 

- PC 118.3: Paritair comité voor de voedingsnijverheid (arbeiders van de bakkerijen en 

banketbakkerijen) 

- PC 220: Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid; 

In wat volgt worden deze aangeduid door ‘Sector’. 

Gusto Sportivo is een fonkelnieuw platform speciaal voor bedrijven uit de Sector. Met Gusto Sportivo 

wil Alimento|IPV VZW bedrijven een laagdrempelige tool geven om sport en beweging op en buiten 

de werkvloer aan te moedigen en een plaats te geven. Deze privacy policy is enkel en alleen van 

toepassing op gegevens die verwerkt worden via het Gusto Sportivo platform. Voor informatie over 

verwerkingen die plaatsvinden in de context van de kernactiviteiten van Alimento|IPV VZW gelieve 

https://www.alimento.be/nl/privacy te raadplegen. 

Alimento|IPV VZW is verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens die verwerkt worden via het 

Gusto Sportivo platform.  

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

(DPO) 
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen, opmerkingen, of klachten hebt, kan u 

contact opnemen met privacyverantwoordelijke van Alimento|IPV VZW via privacy@alimento.be. 

3. Welke gegevens over u verwerken wij? 
De volgende gegevens verzamelen wij over u, maar enkel omdat u die zelf aan ons bezorgt bij het 

gebruik van het Gusto Sportivo platform. Gezien de openbare aard van het platform zijn een aantal 

van deze gegevens ook meteen publiekelijk beschikbaar voor iedereen die het platform bezoekt. 

Gegevenstype Openbaar? 

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en voornaam; Ja 

Elektronische identificatiegegevens zoals e-mailadres; 
 

Neen 

Persoonlijke bijzonderheden zoals een profielfoto, indien u daar 
gebruik van maakt; 
 

Ja 

De benaming van uw huidige werkgever; 
 

Ja 

Een inzicht in uw vrijetijdsactiviteiten, indien u die deelt op het 
platform. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het aantal kilometer dat u 
gelopen hebt. Indien u aangeeft aanwezig te zijn op een 
sportevenement, verwerken wij deze data ook; 

Ja 

https://www.alimento.be/nl/privacy
mailto:privacy@alimento.be
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Beveiligingsgegevens, zoals het wachtwoord dat u kiest bij het 
aanmaken van een account; 

Neen 

Technische gegevens van het toestel waarmee u ons platform bezoekt 
en server logs (IP adres, browser type, etc.); 

Neen 

Gegevens over hoe u het platform gebruikt, maar enkel indien u 
toestemt met het gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik 
van cookies in sectie 12; 

Neen 

 

In voorkomend geval kunnen gegevens verwerkt worden door andere platformen waar content van 

gebruik wordt (bijvoorbeeld een video van een sociaal platform), maar enkel indien u toestemt met 

het gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies in sectie 12; 

Deze gegevens worden enkel verwerkt binnen het Gusto Sportivo platform. Gegevens worden niet 

gedeeld of gelinkt aan gegevens van andere systemen binnen Alimento|IPV VZW.  

Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens goed te beschermen volgens geldende best practices 

inzage beveiliging. 

4. Waarom verzamelen wij gegevens over u? 
Het gebruik van het Gusto Sportivo is volledig vrijblijvend. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn 

gebaseerd op drie rechtsgronden, zoals hierna beschreven.  

Wanneer wij op een bepaald moment uw gegevens voor een ander doel doeleinde willen gebruiken 

dan degene die hierboven aangehaald zijn, zullen wij u steeds informeren vóórdat we daarmee van 

start gaan.  

4.1 Noodzakelijk voor het gebruik van onze services 
Indien u gebruik wenst te maken van het platform, dient u een account aan te maken. In het kader 

van deze rechtsgrond verzamelen wij daarom volgende gegevens: 

- Persoonlijke identificatiegegevens; 

- Elektronische identificatiegegevens; 

- Persoonlijke bijzonderheden; 

- De benaming van uw huidige werkgever; 

- Een inzicht in uw vrijetijdsactiviteiten; 

- Beveiligingsgegevens; 

4.2 Toestemming 
Toestemming zal gevraagd worden voor de volgende verwerkingen: 

- Cookies; 

4.3 Gerechtvaardigd belang 
Volgende gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang: 

- Technische gegevens en server logs; 

5. Wat bedoelen wij juist met ‘gerechtvaardigde belangen’? 
In de vorige sectie verwezen we soms naar ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtsgrond. Dit verdient een 

woordje uitleg. Een gerechtvaardigd belang kan ingeroepen worden indien het voor jou redelijkerwijs 
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te verwachten is dat we jouw data gaan verwerken, zonder dat het voor jou een grote impact 

teweegbrengt (bv. een impact op jouw privacy, of op jouw vrijheden). 

Onze gerechtvaardigde belangen zijn de volgende: 

- ter bescherming van onze servers en teneinde onze service te kunnen waarborgen 

verzamelen wij een aantal technische gegevens in onze logs. Deze worden enkel 

geraadpleegd indien er problemen opgemerkt worden (bv. oneigenlijk gebruik van onze 

services), en worden niet langer bijgehouden dan nodig.  

6. Hoelang houden wij uw gegevens bij? 
Wij bewaren uw gegevens totdat u uw account weer verwijdert (dit kan via ‘mijn profiel’).  

Daarnaast worden vrijetijdsgegevens gerelateerd aan sportactiviteiten na 365 dagen automatisch 

verwijderd.  

Technische gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig om eventuele incidenten (server 

problemen, aanvallen op onze server infrastructuur, etc.) te kunnen opmerken en onderzoeken.  

Gegevens verzameld via cookies worden 1 jaar bijgehouden.  

7. Aan welke partijen geven wij uw gegevens door?  
Wij maken gebruik van volgende categorieën van verwerkers. Deze verwerken (een deel van) uw 

gegevens enkel en alleen in onze opdracht. Het is contractueel overeengekomen dat deze partijen 

uw gegevens nooit zullen gebruiken voor eigen doeleinden. Het gaat hier over: 

- Softwareleveranciers; 

- Leveranciers die instaan om te analyseren hoe u onze website gebruikt (indien u daarmee 

instemt); 

8. Naar welke andere landen geven wij uw gegevens door? 
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen of internationale organisaties buiten de 

Europese Economische Ruimte, tenzij er met deze landen of organisaties adequaatsbesluiten bestaan 

(zoals beschreven in art. 45 van de AVG) of tenzij deze doorgiften gebeuren op basis van passende 

waarborgen (zoals beschreven in art. 46 van de AVG).  

9. Wat zijn uw rechten? 
Dankzij de AVG wetgeving hebt u heel wat rechten. Wij sommen ze hierna even allemaal op voor u.  

9.1 Recht om geïnformeerd te zijn 
Wij zijn verplicht om u te informeren over de verwerkingen die plaatsvinden met betrekking tot uw 

persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is de manier om aan dit recht te voldoen.  

9.2 Recht van inzage 
U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. 

Daarnaast zijn wij ook verplicht om u informatie te geven omtrent de verwerkingsdoeleinden, de 

ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn, het recht om klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit, de bron van de gegevens, de doorgifte naar derde landen, en het 

eventuele bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering. 



Privacy policy Gusto Sportivo platform 
 

IFP asbl / IPV vzw Rue de Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht www.alimento.be info@alimento.be 
T 02 52 88 930 KBO/BCE : 0507.645.441 RPR Brussel/RPM Bruxelles 

9.3 Recht op rectificatie 
U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens verbeteren en/of vervolledigen, indien u merkt 

dat er gegevens fout zijn en/of ontbreken. 

9.4 Recht op gegevenswissing 
Het recht op gegevenswissing is slechts in bepaalde gevallen van toepassing. U kan verwijdering 

aanvragen indien de verwerking niet meer rechtmatig plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben voor de initiële doeleinden waarvoor ze 

verzameld werden.  

Elke aanvraag tot gegevenswissing zullen wij in overweging nemen, en het besluit van deze 

overweging zullen wij aan u communiceren.  

In elk geval kan u er steeds voor opteren om zelf uw account te verwijderen. Dit kan via de pagina 

‘mijn profiel’.  

9.5 Recht op beperking van de verwerking 
U hebt het recht om een (tijdelijke) beperking van de verwerking aan te vragen. Dit recht is van 

toepassing in volgende gevallen: 

• u betwist de juistheid van de persoonsgegevens  
• u vindt dat de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen. In plaats daarvan 

wenst u een beperking van verwerking  
• u wil dat uw gegevens bijgehouden worden in het kader van de instelling, uitoefening, of 

onderbouwing van een rechtsvordering, maar behalve de opslag van de gegevens mogen er 
geen verwerkingen plaatsvinden; 

• u hebt uw recht van bezwaar uitgeoefend, en u wacht op ons antwoord. 
 

9.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
U hebt het recht om ons te vragen om een kopie van uw gegevens, die leesbaar is door een machine. 

Dit recht is enkel van toepassing op gegevens die  

• verwerkt worden op basis van toestemming of in het kader van een contract  

• en waarbij die gegevens automatisch verwerkt worden (en dus bv. geen verwerkingen die op 

papier gebeuren).  

9.7 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die gebeuren op basis van 
gerechtvaardigd belang. Wij zullen u dan contacteren om deze belangen te motiveren. In de meeste 
gevallen zullen we samen een oplossing kunnen vinden.  
 

9.8 Recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd 

op geautomatiseerde verwerking 
U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan besluiten die enkel en alleen gebaseerd zijn op 

geautomatiseerde verwerking, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of tenzij dit 

strikt noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren.  

Op het Gusto Sportivo platform worden geen besluiten genomen die gebaseerd zijn op 

geautomatiseerde verwerking. 
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10. Kan u uw toestemming intrekken? 
U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken. Uiteraard heeft deze intrekking enkel betrekking op 

de persoonsgegevens die we verwerken op basis van toestemming. Indien we uw persoonsgegevens 

verwerken op basis van een van de andere rechtsgronden, dan is dit recht niet van toepassing.  

11. Bent u wettelijk of contractueel verplicht om uw 

persoonsgegevens aan te geven? 
U bent niet verplicht om persoonsgegevens te geven. Het staat u vrij om geen gebruik te maken van 

het platform. 

12. Cookies 

12.1 Wat zijn cookies 
Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje om de communicatie tussen het apparaat van de 

bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken (inlogcookies).  

Ondertussen worden de cookies als gevolg van de technologische evolutie ook aangewend voor tal 

van andere doeleinden: om het aantal bezoekers van de website te meten en statistieken te 

verzamelen (ook wel "analytische cookies" of "statistische cookies" genoemd), om de voorkeuren 

van de gebruikers op te slaan (bv de taalkeuze), om een winkelmandje op te slaan, voor marketing- 

en/of reclamedoeleinden op basis van surfgedrag, … 

Parallel aan deze evolutie zijn andere technische middelen - zoals onzichtbare pixels - op punt gesteld 

die het surfgedrag op een webpagina van de gebruikers bijhouden. Het betreft hier zogenaamde 

trackers. Indien hierna wordt verwezen naar cookies, dienen hier ook andere trackers onder 

begrepen te worden. 

12.2 Welke (types van) cookies worden er op deze website gebruikt? 
Op deze website wordt gebruik gemaakt van volgende cookies: 

Naam First 
party? 

Type Vervaldatum Rechtsgrond 

PHPSESSID Ja Noodzakelijk Sessie Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 

De PHPSESSID cookie komt van PHP en zorgt ervoor dat de website geserialiseerde 
status data kan opslaan. Het wordt gebruikt om een bezoeker sessie in stand te 
brengen en om status data door te geven via een tijdelijke cookie, welke vaak 
wordt benoemd als sessie cookie. De PHPSESSID zal verwijderd worden wanneer 
de bezoeker de pagina sluit. Deze cookie wordt met name voor 
beveiligingsredenen gebruikt 

WIENICOOKIE_NECESSARY Ja Noodzakelijk 1 jaar Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 

Wordt gebruikt om op te slagen of je de noodzakelijke cookies hebt geaccepteerd 
of niet. (Deze kan je niet weigeren) 

WIENICOOKIE_ANALYTICS Ja Noodzakelijk 1 jaar Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 
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Wordt gebruikt om op te slagen of je de analytische cookies hebt geaccepteerd of 
niet. 

WIENICOOKIE_SOCIAL Ja Noodzakelijk 1 jaar Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 

Wordt gebruikt om op te slagen of je de social media cookies hebt geaccepteerd 
of niet. 

WIENICOOKIE_THANKS Ja Noodzakelijk 1 jaar Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 

Wordt gebruikt om op te slagen of het bedanktpaneel van de cookie notice hebt 
gezien of niet. 

WIENICOOKIE_COMPLETED Ja Noodzakelijk 1 jaar Gerechtvaardigd belang / 
Noodzakelijk om onze 
services aan te bieden 

Wordt gebruikt om op te slagen of je de volledige cookie notice doorlopen hebt of 
niet. 

_gid Ja Analytisch 24 uur Toestemming 

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

_ga Ja Analytisch 2 jaar Toestemming 

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

_gat Ja Analytisch 1 minuut Toestemming 

Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt 
geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ 
<property-id> 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

 

Voorgaande tabel bevat heel wat informatie. We zoomen even in op de kolommen ‘First party’ en 

‘Gebruiksduur’: 

First-party 
• First-party cookies worden niet gedeeld met andere partijen, en worden dus enkel 

verwerkt door het Gusto Sportivo platform (Alimento|IPV VZW).  

• Third-party cookies daarentegen bevatten gegevens die wel gedeeld worden met andere 

partijen.  

Gebruiksduur 
• De "sessiecookies" worden automatisch verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser 

sluit. 

• De "persistente cookies " blijven in de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen tot 

een vooraf bepaalde vervaldatum. 
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12.3 Welke middelen heeft de internetgebruiker om cookies te beperken, te 

vermijden of te verwijderen ? 
Indien u niet wil dat na het beëindigen van uw surfsessie cookies worden bewaard, dan kunt u 

gebruik maken van de "privé browser" modus die beschikbaar is op vele PC’s of mobiele browsers. 

De surfinformatie wordt dan gewist wanneer u uw browser sluit.  

Indien u ook wilt verhinderen dat er tijdens het surfen cookies worden geplaatst en gelezen, dient u 

in de configuratie-instellingen van uw browser het toekomstige opslaan en uitlezen van cookies op of 

vanaf uw apparaat permanent toe te staan of te weigeren.  

Tot slot kunt u in de configuratie-instellingen ook de reeds op uw apparaat aanwezige surfgegevens 

(inclusief cookies) wissen.  

Om u te helpen deze cookies te beheren en de inbreuk op uw privacy te beperken, kunt u extensies 

en add-ons installeren die beschikbaar zijn via uw browser op uw computer. 

12.4 Welke zijn de relevante wettelijke bepalingen voor ons cookiebeleid? 
Ons cookiebeleid is gesteund op de volgende wettelijke bepalingen : 

• Artikel 5.3. van de Richtlijn 2002/58 van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van 

de elektronische communicatie; 

• Artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; 

• Artikel 4.11 en artikel 7 van de Algemene Verordening 2016/79 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG. 

13. Wat kan u doen indien u niet akkoord bent met de 

gegevensverwerking? 
U kan steeds contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke: 

privacy@alimento.be 

Samen komen we er zeker uit. 

Indien u geen vertrouwen meer hebt in ons, kan u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende 

autoriteit:  

Autorité de protection des données 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles / 1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax +32 2 274 48 35 

e-mail: contact@apd-gba.be 

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact  
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