Bescherming van persoonsgegevens
Foodsup-applicatie
De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens
waarmee u zich rechtstreeks of onrechtstreeks kunt identificeren (bijvoorbeeld via uw voornaam,
familienaam, e-mailadres en IP-adres).
We verzamelen persoonsgegevens wanneer:
•

•
•

u surft op de pagina’s van www.health.belgium.be/foodsup. In uw browser beginnen die pagina’s met
« https://sso.health.belgium.be/access/... ». Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een
website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de
verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
u contact met ons opneemt;
u ons het (de) volgende formulier(en) ingevuld bezorgt:
- bijlage 1: Creatie van de lokale beheerder
- bijlage 2: Verandering van lokale beheerder
- bijlage 3: Delegaties
- bijlage 4: Overdracht van afdelingen.

Uw persoonsgegevens zijn beschermd op basis van:
•

•

de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in
werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(algemene verordening gegevensbescherming);
de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.

1) Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen
23 MEI 2001. – Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
3 MAART 1992 – Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.
29 AUGUSTUS 1997 – Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die
uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.
12 FEBRUARI 2009 – Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen
die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen.
18 FEBRUARI 1991 - Koninklijk besluit betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.
25 SEPTEMBER 2015 – Gedelegeerde verordening (EU) 2016/127 van de Commissie tot aanvulling van
verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere
samenstellingsen
informatievoorschriften
betreffende
volledige
zuigelingenvoeding
en
opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en
peuters.
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25 SEPTEMBER 2015 – Gedelegeerde verordening (EU) 2016/128 van de Commissie van 25 september 2015
tot aanvulling van verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik.
2 JUNI 2017 – Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1798 van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van
verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere
samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor
gewichtsbeheersing.
24 AUGUSTUS 2016 – Verordening (EU) 2016/1413 van de Commissie van 24 augustus 2016 tot wijziging van
verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor
levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan
(claims die betrekking hebben op maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing, beschouwd als
verrijkte voedingsmiddelen).
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:
•
•

u in te lichten;
de dossiers te behandelen die betrekking hebben op de notificaties van voedingssupplementen,
verrijkte voedingsmiddelen, voedingsmiddelen voor specifieke groepen (zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding, voedingsmiddelen bestemd voor bijzonder medisch gebruik, de dagelijkse
voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing).

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:
•
•

voor statistische en kwalitatieve doeleinden om onze diensten te verbeteren;
om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de
gegevens van die administratie en bent u vrij om daarmee al dan niet contact op te nemen.

2) Verwerkte gegevens
De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en
verwerkt.
Situaties
Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens
U heeft toegang tot Foodsup als Gegevens vermeld in de bovengenoemde formulieren.
lokale beheerder of met een toegang
die toegekend is door de lokale
beheerder van de firma waarvoor u
optreedt.
Wij informeren u over de opvolging E-mailadres.
van uw notificatiedossiers.
Wij geven u technische informatie E-mailadres.
over Foodsup.
In Foodsup worden enkel de in de applicatie zichtbare gegevens bewaard. Die gegevens worden voor altijd
bewaard.
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3) Gebruik van cookies
Zie ons Beleid inzake cookies op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.

4) Veiligheid
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de
veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd
tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we op deze pagina om veiligheidsredenen
niet uitvoerig beschrijven.
Weet evenwel dat op fysiek, technisch en organisatorisch vlak gepaste maatregelen genomen worden om een
veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

5) Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen
U heeft rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht op inzage, het recht op rechtzetting,
het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.
Uw aanvraag zal behandeld worden binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten
het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan zal die termijn met 60 dagen verlengd worden.
Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een kopie van uw
identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:
Contact:
DPO@health.fgov.be
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

6) Klachten
Als u vindt dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

7) Contact
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Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming:
DPO@health.fgov.be
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
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