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Inleiding 
Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie te verstrekken 

over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Observatorium van de referentieprijzen voor 

de overheidsopdrachten (hierna Observatorium benoemd), dat bij ordonnantie van 3 april 2014 

binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna Brupartners 

genoemd, werd opgericht.  

Welke gegevens worden verwerkt? 

Om zijn opdrachten te vervullen, zoals bepaald door de ordonnantie van 3 april 2014 en het 

Regeringsbesluit over de nota inzake de « Bestrijding van sociale dumping - Plaatsing van 

overheidsopdrachten: aanbevelingen van de werkgroep » van 9 maart 2017 (referentie GRBC-DG-RV-

39.53331), gebruikt het Observatorium de volgende persoonsgegevens: 

 Vertegenwoordigers van de onderneming: naam, voornaam, adres, officiële gebruikersnamen, 

functie/titel; 

 Contactpersonen voor de ondernemingen: naam, voornaam, functie/titel, e-mailadres, 

telefoonnummer; 

 Contactpersonen voor de openbare aankopers: naam, voornaam, functie/titel, e-mailadres, 

telefoonnummer; 

 Abonnees van de nieuwsbrief: naam, voornaam, e-mailadres. 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 

De ingezamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

 De gegevens met betrekking tot de vertegenwoordigers van de onderneming worden gebruikt 

in het kader van de opdracht van analyse van de prijzen of kosten en van de eventuele 

bijbehorende rechtvaardigingsstukken en/of zijn opgenomen in de documenten die het 

Observatorium ter hand worden gesteld. 

 De gegevens van de contactpersonen voor de ondernemingen worden gebruikt om de toegang 

tot de bedrijvengids op de website van Brupartners te beheren.  

 De gegevens van de contactpersonen voor de openbare aankopers worden gebruikt om de 

toegang tot de bedrijvengids op de website van Brupartners te beheren. 

 De gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief worden gebruikt om hen de periodieke 

nieuwsbrief toe te sturen. 

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven? 

• De gegevens van de contactpersonen voor de ondernemingen en voor de openbare aankopers 

worden op de website van Brupartners gepubliceerd, op de pagina’s die aan de bedrijvengids 

zijn voorbehouden. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

 De gegevens van de contactpersoon worden bewaard totdat deze niet meer kunnen worden 

geverifieerd of totdat de betrokkene vraagt om ze in te trekken. 
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 De gegevens van de vertegenwoordigers van de ondernemingen worden 30 jaar lang in het 

kennisgevingsdossier bewaard. 

 De gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene 

vraagt om geen verdere publicaties van het Observatorium meer te ontvangen. 

Wat zijn uw rechten? 

De wet geeft u de toestemming om: 

• Duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen; 

• Een correctie van uw gegevens te vragen; 

• Een kopie van de gegevens te verkrijgen; 

• De verwijdering van de gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat om deze 

gegevens te bewaren; 

• De opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) te vragen; 

• Uw toestemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor 

verwerkingen die op deze toestemming berusten. 

Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u 

terecht bij de Gegevensbeschermingsafgevaardigde van de Economische en Sociale Raad voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners): 

Per e-mail:   dpo@brupartners.brussels 

Per briefwisseling:  Gegevensbeschermingsafgevaardigde 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(Brupartners) 

Bischoffsheimlaan 26 

1000 Brussel 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

Goedkeuring 

Op 18 augustus 2020 heeft de Directie van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners) de inhoud van deze informatie bekrachtigd.  
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Directrice                                                                                                                                Adjunct-directeur 
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