
REGELGEVING

Volgens nieuwe Europese richtlijnen (artikelen 6 en 9 van Verordening (EU) 2016/676 betreffende de bescherming van per-
soonsgegevens) kunnen persoonsgegevens enkel rechtmatig worden verwerkt indien de betrokkene zijn geïnformeerde toe-
stemming heeft gegeven. Het bijgaande formulier is opgesteld om deze toestemming van u te verkrijgen op een wijze die 
voldoet aan de GDPR-vereisten. Uw geïnformeerde toestemming is beperkt tot de registratie, verwerking en uitwisseling van 
uw persoonsgegevens enerzijds en uw gezondheidsgegevens anderzijds.

INFORMATIE OVER HET FORMULIER VOOR GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

1) VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

•   Met dit formulier wenst MS-Liga Vlaanderen vzw uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in het 
kader van het zorgvuldig behandelen en uitwisselen van cliëntinformatie tussen de hulpverleners van MS-Liga Vlaanderen 
vzw onderling en de zorgvuldige behandeling en uitwisseling van deze informatie tussen de hulpverleners van MS-Liga 
Vlaanderen vzw (de maatschappelijk werkers) en externe diensten die betrokken (kunnen) zijn bij uw zorgtraject, voor 
zover die diensten kunnen aantonen ook de regelgeving te volgen. Uw toestemming wordt eveneens gevraagd om vrijwil-
ligers (die de vrijwilligersovereenkomst van MS-Liga Vlaanderen vzw ondertekend hebben en zich bijgevolg zullen houden 
aan rechten en plichten) toe te laten u op basis van uw contactgegevens uit te nodigen op activiteiten en evenementen.

•   Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens digitaal op te slaan zodat de maatschappelijk werkers in staat zijn 
op een gestandaardiseerde wijze alle cliëntinformatie te beheren. Hierdoor kunnen zij efficiënt verslagen maken, onderlin-
ge cliëntinformatie uitwisselen en cliëntinformatie up to date houden, zodat zij uw sociaal dossier optimaal kunnen opvol-
gen. De vrijwilligers krijgen geen inzage in uw sociaal dossier, maar zullen kunnen beschikken over uw contactgegevens om 
u uit te nodigen op hun activiteiten. Om dit op beveiligde wijze te doen, zullen voortaan enkel nog voorzitters, secretarissen 
en penningmeesters van de afdelingen, de provinciale comités en de jongerenwerking in staat zijn om uw contactgegevens 
tijdelijk te bewaren en uit te wisselen met de maatschappelijk werkers en het centraal secretariaat.

•  Om de doeleinden omschreven in dit formulier te bereiken, zullen de volgende personen en/of diensten toegang hebben 
tot uw persoonsgegevens:

-  maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen vzw,
-  diensthoofd sociale dienst van MS-Liga Vlaanderen vzw,
-  medewerkers centraal secretariaat van MS-Liga Vlaanderen vzw
-  geregistreerde vrijwilligers (beperkt tot voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de afdelingen, de pro-

vinciale comités en de jongerenwerking) van MS-Liga Vlaanderen vzw

•  Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van MS-Liga Vlaanderen vzw, Boeme-
rangstraat 4, 3900 Pelt.

TOELICHTING



2) VOOR DE VERWERKING VAN UW GEZONDHEIDSGEGEVENS 

•  Het is in het kader van de dienstverlening die de maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen u bieden de bedoeling om 
uw gezondheidsgegevens digitaal op te slaan zodat zij in staat zijn op een gestandaardiseerde wijze die gegevens te beheren. 
Hierdoor kunnen zij efficiënt verslagen maken, onderlinge cliëntinformatie uitwisselen en cliëntinformatie up to date houden. 
Mits uw toestemming kunnen zij uw sociaal dossier optimaal opvolgen en gegevens uitwisselen met externe diensten die be-
trokken (kunnen) zijn bij uw zorgtraject, voor zover die diensten kunnen aantonen ook de regelgeving te volgen.

•  Uw gezondheidsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van MS-Liga Vlaanderen vzw, Boe-
merangstraat 4, 3900 Pelt.

UW RECHTEN

1) PERSOONSGEGEVENS

•  U hebt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier te allen tijde het recht om uw 
persoonsgegevens kosteloos in te zien en om alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking 
hebben, kosteloos te laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder ver-
werken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat wij de juistheid van uw persoonsgegevens hebben ge-
controleerd.

•  U heeft voorts het recht om te vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overmaken aan uzelf en/of rechtstreeks 
aan een andere instelling of persoon van uw keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over 
te dragen.

•  Indien u meent dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens niet meer mag verwerken, dan kan u in bepaalde ge-
vallen ook vragen dat uw persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats daarvan kan u als alternatief ook vragen 
dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven 
gevallen). 

•  Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit 
formulier. Wij zijn evenwel wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Indien blijkt dat 
de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens 
conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

•  Voor een uitgebreidere toelichting over de voorwaarden waaronder u uw rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar het 
privacybeleid, dat vermeld wordt op onze website (www.ms-vlaanderen.be).

•  Voor bijkomende vragen over de bovenstaande rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van 
uw persoonsgegevens binnen MS-Liga Vlaanderen vzw kan u ook steeds terecht bij de verantwoordelijke GDPR, nl. Luc 
De Groote, algemeen directeur (directeur@ms-vlaanderen.be), of inzake veiligheid en bewaring bij onze functionaris voor 
gegevensbescherming, Vladimir Vroonen (help@track42.be). Deze functionaris ziet tevens op onafhankelijke wijze toe op 
de naleving van de privacywetgeving binnen MS-Liga Vlaanderen vzw.

•  Indien u zou menen dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten 
verwerkt, dan heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gege-
vensbeschermingsautoriteit.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze functionaris voor gegevens-
bescherming, Vladimir Vroonen, te contacteren (help@track42.be). Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo 
eenvoudig opgelost kunnen worden.

•   Indien u akkoord gaat dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op de doeleinden om-
schreven in dit formulier, dan vragen wij u om de bijgaande toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen en terug 
te willen sturen.



2) GEZONDHEIDSGEGEVENS

•   U hebt in het kader van de verwerking van uw gezondheidsgegevens bedoeld in dit formulier te allen tijde het recht om die 
gegevens kosteloos in te zien en om alle onjuiste en/of onvolledige gezondheidsgegevens die op uzelf betrekking hebben, 
kosteloos te laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat wij uw gezondheidsgegevens tijdelijk niet verder verwerken 
(behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat wij de juistheid van die gegevens hebben gecontroleerd.

•   U heeft voorts het recht om te vragen waarom wij in het kader van samenwerking met ziekenhuizen en revalidatiecentra uw 
gezondheidsgegevens (of een bepaald deel ervan) overmaken, evenals u het recht heeft om ons te vragen om gegevens uit 
uw dossier over te maken aan een andere instelling of persoon van uw keuze in een formaat dat toelaat om deze gegevens 
gemakkelijk over te dragen.

•   Indien u meent dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw gezondheidsgegevens niet meer mag verwerken, dan kan u in bepaalde 
gevallen ook vragen dat uw gezondheidsgegevens definitief gewist worden. In plaats daarvan kan u als alternatief ook vra-
gen dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschre-
ven gevallen). 

•  Uw gezondheidsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven 
in dit formulier. Wij zijn evenwel wettelijk verplicht om uw gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Indien blijkt dat de 
bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw gezondheidsgegevens 
conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

•  Voor een uitgebreidere toelichting over de voorwaarden waaronder u uw rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar het 
privacybeleid, dat vermeld wordt op onze website (www.ms-vlaanderen.be).

•  Voor bijkomende vragen over bovenstaande rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw 
gezondheidsgegevens binnen MS-Liga Vlaanderen vzw kan u ook steeds terecht bij het diensthoofd sociale dienst, Paul 
Vanlimbergen (paul.vanlimbergen@ms-vlaanderen.be), of inzake veiligheid en bewaring bij onze functionaris voor gege-
vensbescherming, Vladimir Vroonen (help@track42.be). Deze functionaris ziet tevens op onafhankelijke wijze toe op de 
naleving van de privacywetgeving binnen MS-Liga Vlaanderen vzw.

•   Indien u zou menen dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw gezondheidsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke ver-
eisten verwerkt, dan heeft u ook steeds het recht om klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gege-
vensbeschermingsautoriteit.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze functionaris voor gegevens-
bescherming, Vladimir Vroonen, te contacteren (help@track42.be). Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo 
eenvoudig opgelost kunnen worden.

•   Indien u akkoord gaat dat MS-Liga Vlaanderen vzw uw gezondheidsgegevens verwerkt met het oog op de doeleinden om-
schreven in dit formulier, dan vragen wij u om bijgaande toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen en terug te 
willen sturen.



WAT INDIEN U GEEN TOESTEMMING GEEFT

1) PERSOONSGEGEVENS

•   Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan mag u 
uiteraard weigeren om uw toestemming te geven zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. 

•   Indien u nu uw toestemming geeft, maar nadien van gedacht verandert, zal u later, indien gewenst, steeds uw toestemming 
kunnen intrekken door dit te melden aan Luc De Groote, MS-Liga Vlaanderen vzw, Boemerangstraat 4, 3900 Pelt (directeur@
ms-vlaanderen.be), zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

•  Indien u uw toestemming intrekt ivm uw persoonsgegevens, zal MS-Liga Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens niet verder 
gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze toelichting. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatig-
heid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensver-
werkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd.

2) GEZONDHEIDSGEGEVENS

•   Indien u niet wenst dat wij uw gezondheidsgegevens verwerken voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan mag 
u uiteraard weigeren om uw toestemming te geven zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

•   Indien u nu uw toestemming geeft, maar nadien van gedacht verandert, zal u later, indien gewenst, steeds uw toestemming 
kunnen intrekken door dit te melden aan Paul Vanlimbergen, diensthoofd sociale dienst van MS-Liga Vlaanderen vzw, Boe-
merangstraat 4, 3900 Pelt (paul.vanlimbergen@ms-vlaanderen.be), zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

•   Indien u uw toestemming intrekt ivm uw gezondheidsgegevens, zal MS-Liga Vlaanderen vzw die gegevens niet verder ge-
bruiken voor de doeleinden omschreven in deze toelichting. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid 
van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkin-
gen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd.

GEVOLGEN

Opgelet: indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, zowel inzake personeelsgegevens als inzake 
gezondheidsgegevens, dan zal dit uiteraard geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw medische behandeling. Uw 
beslissing heeft wél gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening door de maatschappelijk werkers aangezien uw cliënt-
informatie niet meer kan opgeslagen en uitgewisseld worden ten behoeve van dienstverlening op uw maat (tijdens multidis-
ciplinaire raadplegingen, in kader van chronische conventie…). U zal ook niet langer persoonlijk uitgenodigd kunnen worden 
voor vrijwilligersactiviteiten die MS-Liga Vlaanderen vzw organiseert.

Maatschappelijke zetel:  Boemerangstraat 4 - 3900 Pelt - www.ms-vlaanderen.be
Tel. 011 80 89 80 - fax 011 66 22 38 - e-mail: secretariaat@ms-vlaanderen.be
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