
Beheersbeleid inzake persoonsgegevens 

 

Algemene bescherming van de persoonsgegevens van de Ufhj-leden en van de gebruikers 

Alleen de persoonsgegevens van de UFHJ-leden worden door de UFHJ Vzw verwerkt, in de eerste plaats met 
het oog op de naleving van haar wettelijke verplichtingen voorzien in de wet op de Vzw’s, en meer in het 
bijzonder artikel 10 dat de verplichting voorziet om een register van de leden bij te houden. Deze gegevens 
worden eveneens gebruikt met het oog op de oproeping van de leden voor de algemene vergaderingen, voor de 
diverse door de UFHJ ingerichte activiteiten en in het algemeen om met haar leden te communiceren. In geen 
enkel geval worden deze gegevens overgemaakt aan derden en de leden hebben het algemeen recht op 
toegang, verbetering en verwijdering. In geval van uittreding zullen na een jaar alleen de gegevens met 
betrekking tot het volgnummer, naam, voornaam, datum van toetreding en van uittreding behouden worden, voor 
statistische doeleinden. 
 
De gegevens betreffende met name de facturatie en de toegang tot de site shop.ufhj.be worden eveneens op de 
site bewaard, met het oog op de identificatie (toegangsbeheer) en de goede administratie (facturatiebeheer).  Elk 
lid heeft, via zijn identificatiecodes online toegang tot deze gegevens die hij persoonlijk kan wijzigen. Alleen de 
beheerder van de site en de administratieve secretaris van de Ufhj hebben toegang tot deze gegevens, met 
uitzondering van de wachtwoorden die geëncrypteerd zijn. In geval van uittreding worden zowel de toegang als 
de gegevens van het intranet verwijderd. 
 
Daarnaast worden ook de gegevens van de internetgebruikers die geen lid zijn en beslissen om zich op de site 
shop.ufhj.be in te schrijven, op de site bewaard, met het oog op de identificatie (toegangsbeheer) en de goede 
administratie (facturatiebeheer). Elke internetgebruiker die aldus via zijn identificatiecodes geïdentificeerd wordt, 
heeft online toegang tot deze gegevens die hij persoonlijk kan wijzigen. Alleen de beheerder van de site en de 
administratieve secretaris van de Ufhj hebben toegang tot deze gegevens, met uitzondering van de 
wachtwoorden die geëncrypteerd zijn. Elke internetgebruiker heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om zijn 
account te verwijderen. In dat geval zullen alleen de gegevens nodig voor de fiscale administratie bewaard 
worden. 
 

Algemene bescherming van de persoonsgegevens op de site www.shop.ufhj.be  

 
Voor de gebruikers van de site www.shop.ufhj.be gebruikt deze site cookies om de navigatie te bevorderen. Het 
gaat om kleine digitale gegevensbestanden die naar uw eigen computer verstuurd worden en er opgeslagen 
worden. Bij uw volgende bezoek worden de gegevens teruggestuurd naar de beheerder van de site zodat hij de 
website aan uw noden kan aanpassen. Zo worden het aantal bezoeken en de frequentie ervan geregistreerd, 
evenals de bezochte pagina’s. Het IP-adres wordt eveneens verzameld voor statische doeleinden om te bepalen 
vanaf welke plaats verbinding gemaakt wordt. 
 
In de instellingen van uw browser kan u vermijden dat cookies aangemaakt worden of kiezen om te worden 
verwittigd wanneer cookies worden aangemaakt. Daarnaast kan u via uw browser de op uw computer aanwezige 
cookies verwijderen.  
 
De via deze cookies verzamelde gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard, uitsluitend voor statistische 
doeleinden en in het kader van de bestrijding van computerpiraterij. In geen enkel geval worden deze gegevens 
overgemaakt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan die hierboven weergegeven. 
 
De UFHJ Vzw en haar personeel verwerken geen enkel gegeven dat tot de bijzondere categorieën zoals bedoeld 
in artikel 9 AVG behoort. 
 
Newsletter op www.shop.ufhj.be  
 
Er wordt u voorgesteld om u in te schrijven voor onze newsletter op de site www.ufhj.be door uw e-mailadres op de hiertoe 
voorziene plaats in te vullen. 
 
Dit e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden om u onze newsletter te versturen, adres dat in geen enkel geval aan derden 
overgemaakt zal worden 
 
U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om u uit te schrijven via de link onderaan de newsletter of door een e-mail in deze zin 
te versturen naar het adres info@ufhj.be.  
 



 
 
 
 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 

 
De verwerkingsverantwoordelijke is de Union Francophone des Huissiers de Justice Vzw, Kbo 0846.414.179, 
Herendal 15 te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe. U kan contact opnemen met de functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO) via het adres info@ufhj.be.  U heeft rechten die bepaald worden in artikels 15 tot 
18 AVG. 
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