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Privacybeleid IREFI 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat dan ook in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).  

Via dit privacybeleid willen wij u duidelijkheid geven over:  

• Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I) 

• Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)  

• Welke rechten u juist heeft met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).  

 

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd dit privacybeleid aandachtig door te nemen, en dit ook 

regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.  

Dit privacybeleid werd voor het laatst aangepast op 23 november 2018 

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kunt u steeds contact opnemen met IREFI via privacy@irefi-

iraif.be.  

DEEL I.   Verwerkingsverantwoordelijke 

IREFI is een beroepsvereniging met als doel de studie en de bescherming van de beroepsbelangen van 

zijn leden, met name revisoren erkend voor financiële instellingen, en het ondersteunen en 

ontwikkelen van hun beroepsbedrijvigheid.  

IREFI wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat IREFI 

instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. Dit wil zeggen dat IREFI, het doel en 

de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.   

Over welke persoonsgegevens het precies gaat, is opgenomen in deze Privacyverklaring. Het begrip 

“verwerking” is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van 

die gegevens. 

IREFI verwerkt voornamelijk persoonsgegevens van : 
o haar leden en  ereleden 
o de medewerkers van de toezichthouders (FSMA, NBB, …), IBR of andere relevante 

organisaties met wie IREFI in het kader van haar doel contacten onderhoudt 
 
De soort van persoonsgegevens die door IREFI worden verwerkt zijn beperkt tot: 

o naam, voornaam, 
o contactgegevens zoals emailadres, telefoonnummer 

 
Ten uitzonderlijke titel worden eveneens de volgende gegevens verwerkt: 

o nummerplaat 
o nummer identiteitskaart 

 

DEEL II.  Doeleinden van de verwerking 

De doeleinden van de verwerking houden verband met de studie en de bescherming van de 
beroepsbelangen van zijn leden, met name revisoren erkend voor financiële instellingen, en het 
ondersteunen en ontwikkelen van hun beroepsbedrijvigheid. 
 
Om onze doelstellingen te realiseren voert IREFI verschillende werkzaamheden uit, waaronder: 
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- Organiseren van seminaries, studiedagen, infosessies of evenementen voor 

bedrijfsrevisoren en derden; 
- Voorbereiden van de normen en aanbevelingen en overleg met de leden en stakeholders; 
- Opstellen en rondsturen van adviezen en mededelingen;  
- Organiseren van bijeenkomsten en overleg met stakeholders; 
- Oprichten, wanneer nodig, van commissies en werkgroepen; 
- Informeren van bedrijfsrevisoren, belanghebbenden en belangstellenden via berichten; 
- Oproeping algemene vergadering.  

 
Mailing politiek: leden en belanghebbende / belangstellende 

IREFI verwerkt persoonsgegevens zodat de leden geïnformeerd worden omtrent bv. nieuwe 

initiatieven van de toezichthouders, studiedagen,  oproeping algemene vergadering, en zo meer.  

Deze verwerking gebeurt enerzijds op basis van de uitvoering van de contractuele verplichting, in het 

bijzonder, de contractuele verplichting van IREFI om haar leden conform de statuten te bedienen, en 

anderzijds op grond van het gerechtvaardigd belang om de doelstellingen te bereiken. Wij willen 

onderlijnen dat de berichten die u worden gericht nooit zijn verstuurd vanuit een commercieel doel. 

Uw gegevens zullen bovendien nooit verkocht worden aan derden en zullen niet langer verwerkt 

worden dan noodzakelijk. 

Tussenkomst van derden 
 
Binnen bovenvermelde doeleinden worden de gegevens enkel doorgegeven aan toezichthouders 
(FSMA, NBB, …), IBR of andere relevante organisaties met wie IREFI in het kader van haar doel 
contacten onderhoudt. Het wordt enkel doorgegeven in functie van het doel waarvoor het werd 
verkregen.  
 
Wij verkopen persoonsgegevens nooit aan derden. 
 
Beveiliging 
 
IREFI beschikt zelf niet over IT-infrastructuur. De gegevens worden opgeslagen op een server van het 
IBR. De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij het IBR hoge prioriteit. Het IBR neemt de passende 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 
 
Krachtens artikel 80 van de wet van 7/12/2016 zijn het IBR, zijn organen, de leden van zijn organen en 
zijn personeelsleden gebonden aan het beroepsgeheim en mogen zij de vertrouwelijke informatie 
waarvan zij kennis hebben gekregen, niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit ook, onder 
voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 2 en 3 van ditzelfde artikel en behoudens wat hierboven 
is vermeld onder “Tussenkomst van derden”.  
 
Verder vraagt het IBR zijn dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor het IBR, eveneens 
om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. 
 
DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens 

Uw rechten  

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, kunt u een 

verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@irefi-

iraif.be.  
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De vormgeving van de ID-kaart en uw naam moeten 

leesbaar blijven, alle andere persoonlijke gegevens mag u zwart maken. Dit ter bescherming van uw 

privacy.  

Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan vragen die manifest ongegrond of 

buitensporig zijn. De informatie die wij over u in ons bezit hebben, of een verklaring waarin wordt 

gespecificeerd dat wij geen informatie over u bezitten, wordt u gratis opgestuurd binnen een maand 

na uw verzoek. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, rekening houdend 

met de complexiteit en het aantal vragen. Uw vraag wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is. 

Opmerking: als u een verzoek indient moeten wij beoordelen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Een door de wet of reglementering opgelegde bewaartermijn of een gerechtvaardigd grond kan 

eventueel als gevolg hebben dat wij geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens 

IREFI stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies 

misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze 

inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal IREFI u onverwijld op de hoogte 

stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.  

Wie contacteren in geval van klachten?  

In eerste instantie is het best contact op te nemen met privacy@irefi-iraif.be maar indien de klacht 

met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens niet correct behandeld wordt, 

hebt U het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ). 
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