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PROTOCOT VOOR DE ETEKIRONISCHE MEDEDETING VAN PERSOONSGEGEVENS
TUSSEN VTAM EN MEEMOO

in hel koder von de wed

dse) uitwisseling von Moteriool en Melodolo

Dit protocol wordÍ ges/oien conform orlikel 8, § l, von heÍ decreet von lA iuli 2OOg
betreff ende heÍ e/ekironische besÍuur/ijke gegevensverkeer (e-govdecreet).

TUSSEN

De vzw meemoo, meï zetel te 9000 Gent, Kleindökkooi 9A, ondernemingsnummer:
0ó44.450.380 en vertegenwoordigd door de heer Nico verploncke (direèteur meemoo),

hierno'meemoo' genoemd

en
EVA vlooms centÍum voor Agro- en visserijmo*eling vzw, met zetel te io3o Brussel,
Koning Albert llloon 35 bus 50, ondernemingsnummer o 4s4.423.323, RpR Brussel en
vertegenwoordigd door de olgemeen directeur dhr. Filip Fonïoine.

hierno:'VIAM';
VLAM en meemoo worden hieronder ook wel ofzonderlijk oongeduid ols een ,portij, of

gezomenlijk ols de 'portijen';
NA

TE HEBBEN UITEENGEZET

B

(!

De missie von VLAM is om, in opdrocht von de Vloomse regering en het
bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de sectorgroepen Oii vLntu. in binnen_ en
buiteniond en in octieve somenwerking tussen zo veel mogelijk schokers in de
keten, de morketing te vezorgen von de producien en diènsten von de vroomse
londbouw, tuinbouw, visseri.i en ogroolimenïoire sector, woorvoor bijdrogen
beïoold worden door de morktdeelnemers uit de sectoren in kwesiie ofíoorvoor
overheidsmiddelen ter beschikking gesïeld worden, om de ofzet, de toegevoegde
woorde, de consumptie en het lmogo von deze producïen te bevorderàn en àp
die monier bi.i te drogen tot reefbore en duuzome sectoren in het berong ron o["
octoren in de keten en von de vloomse ogrorische producenï in het bijzónder.
Meemoo heeft ols doelstelling om bedreigde drogers te digitoliseren en het
digitole erfgoed, met een focus op het oudiovisueie erfgoeà von Vloonderen,
duuzoom te orchiveren en te ontsruiten. Meemoo werd - oorspronkerijk ors vrooms
lnstituul.voor de Archivering (VIAA) - door de Vloomse Regering opgérichi op 2l
december 2012 en werd in 201 ó een zelfsïondige vzw gefiÀoncÈrd àoor de '
Vloomse overheid. De Vloomse Regering besliste i.k.v. àe verdelíng von de
middelen voor erfgoed voor de periode 2oi9-2023 ïot een uiÍbreid]ng von de token
von vlAA vzvv door een fusie tussen vlAA vzw met pocked vzw en Lukos vzw. Deze
meemoo vzw I Kleindokkooj90 I 8-9000 ceni I BTw BE 0ó44.450.380 RpR Gent, oÍdetino
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fusie veronkerd werd in hel decreet von 29 moort 2019 houdende diverse
bepolingen in het beleidsveld cultuurwoorin het doel von de nieuwe fusieorgonisoiie omschreven werd en de vzw hierno ook een noomsverondering

onderging noor meemoo v^v;

C. ln hef koder von een somenwerkingsovereenkomst die gesloïen werd lussen VLAM
en meemoo, zol Moïeriool en Metodoto worden meegedeeld door VLAM oon
meemoo die persoonsgegevens kon bevotien. Andezi.ids zol meemoo ook
Meiodoto meedelen oon VLAM die persoonsgegevens kon bevolïen.
D. De portijen wensen overeenkomstig ortikel 8, §1, von het decreet von lSjuli 2008
betreffende het elekhonische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol ïe sluiten
meï betrekking tot de elektronische mededeling von persoonsgegevens. Dot
protocol wordi bekendgemookt op de websiie von beide portijen. Dit Protocol
wordt gevoegd ols oddendum bii de somenwerkingsovereenkomsf die portijen
gesloten hebben.
E. De funcïionoris voor gegevensbescherming von VLAM heeft op 17.02.2021 odvies
met betrekking tol een ontwerp von dit protocol gegeven.
F. De functionoris voor gegevensbescherming von meemoo heeft op 2 december
2019 odvies meï behekking toï een ontwerp von dit proïocol gegeven'

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOTGT:

Artikel l: Onderwerp
ln dit protocol worden de voorwoorden en modoliieilen von de {elektronische)
mededeling von de persoonsgegevens zools omschreven in ortikel 3 tussen vLAM en
meemoo uiteengezet.
Artikel 2: Rechtvoordigingsgronden von zowel de mededeling ols de inzomeling von de
persoonsgegevens
voor de eigen
L Portijen zijn ieder oon te merken ols verwerkingsverontwoordelijkeprotocol.
Diï houdt in
gegLr.nsr.*erking door of nomens hen in het koder von dit
von de
portijèn
verwerking
is
voor
de
verontwoordelijk
zelfstondig
von
de
àoíelk
Persoonsgegevens woorvoor zij zelfstondig en ofzonderliik de doeleinden en
middelen bepolen in funciie von de uitvoering von de
somenwerkingsovereenkomst. Portijen ziin don ook te beschouwen ols zelfsiondige
verwerkingsverontwoordelÍke en niet ols gezomenlijke
verwerkin gsverontwoordeli.iken.

DebeoogdegegevensverwerkingdoorPortijengebeurtopgrondVonortikeló..1c
voldoen oon een wetteliike verplichïing) enlof
1Oe veiwerÈin! is noodzokelijk àm te
à.t .) nvo (dé verwerking is noodzokelijk voor de vervulling von een fook von
olgemeen belong).
ln de mote dot er bijzondere cotegorieén von persoonsgegevens worden verwerkt,
gebeurt diï op grond von ortikel 9 e) (de verwerking heeft betrekking op
gemookï) en/of
[.rroonrg.g.uéns die kennelijk door de beÍokkene openboor zijn
ortikel g iiAvc (de verwerking is noodzoketijk met het oog op orchivering in het
olgemeen belong).
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VLAM heefï de meegedeelde gegevens (Moteriool en Melodoto) oorspronkelijk
veEomeld voor hoor operoiionele doeleinden of in het koder von hoor ïoken
inzoke orchiefbeheer, zools onder meer opgelegd door heÍ Bestuursdecree't von 7
december 2018 (in het bi,zonder ïiïel lll, hoofdstuk 3, ofdeling 5).

meemoo heeft de meegedeelde gegevens (Metodoto) oorspronkel'tik vezomeld in
hel koder von hoor token om gedigitollseerd moteriool duuzoom te orchiveren en
ioegonkelijk te moken, zools beschreven in ortikel 2 en2ll von het decreet von 20
mei 201ó houdende diverse bepolingen in het beleidsveld cultuur. jeugd en Brussel
(zie in het b'rjzonder ook de Memorie von Toelichting (1817, nr. l, p. 1 i-12) bij het
decreet von 29 moo"Í 2019 houdende diverse bepolingen in het beleidsveld
culïuur).
Meemoo zol de meegedeelde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:
. De digiiolisering von bedreigde drogers
o De duuzome beworing von het Moïeriool en de Metodoto
. De onïsluiting von het Moteriool en Metodoto
VLAM zol de meegedeelde gegevens {Metodoto) onder meer verwerken in heï
koder von hoor orchiefplicht en - werking.
Het doeleinde voor de verdere verwerking door meemoo is orchivering in het
olgemeen belong. op deze verwerkingen geldi een uiïzondering volgens orïikel 5,
t, b), tweede zinsàeel AVG: deze verwerkingen worden niet ols onverenlgboor
beschouwd met de oorspronkelijke doeleinden zools beoogd door VLAM'

3.

Artikel 3: De gevroogde PeÍsoonsgegevens en de colegorleèn en omvong von de
gevroogde persoonsgegevens conÍorm het proporlionolileilsbeginsel
ln onderstoonde tobel wordï een ovezicht gegeven von de verschillende
f"rroonrg.g.r"ns die in overeenstemming met dit Proïocol worden meegedeeld, olsook

de veroniwóording von de proportionoliteiï en de bewoortermi.in von de
persoonsgegevens.
Opsomming von olle colegorieèn
p eÍsoonsgegevens.
s vervol i
ns e
er l:
Moïeriool
Alle mogelijke cotegorieën von
persoonsgegevens (wooronder ook
peÍsoonsgegevens ols vermeld in
orlíkel 9 en/of l0 AVG)
Cluster 2 : oersoo nsoeoevens veryot
ln Melodoto
Persoonlijke identificoiiegegevens;

persoonlijke biizondeÍheden;
lidmooïschoppen

(!
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Molivering von de noodzook vooÍ de
doelèinden
ln het koder von orchivering in het olgemeen
belong dient de outhenliciteit en inïegriteit von
het {oudiovisueel) moteriool gegorondeerd te
worden.
Om die reden is heï noodzokelijk dot olle
persoonsgegevens die voorkomen in het
oudiovisueel moteriool worden mee edeeld
(Audlovisueel) moteriool kon gelinkï worden
oon Metodoïo woorin Persoonsgeg evens terug
te vinden zijn die meer uitleg geven over bvb.
de persoonsgegevens vervot in het
{oudiovisueel) moteriool of over de houders v on
inïelleciuele rechten op dit moïeriool Om de
doozoekboorheid of ontsluitin von dit
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{oudiovisueel) moteriool olsook het kloren von
rechlen mogelijk te moken, is het noodzokel'rjk
dot de persoonsgegevens die voorkomen in
deze Metodoto of onnoïoïies worden
mee edeèld
Deze meegedeelde gegevens zullen bewoord worden volgens de modoliteiten
vostgelegd in de somenwerkingsovereenkomst tussen portijen. Deze bewoortermijn kon
worden verontwoord gezien de wettelijke verplichïing en/of de orchivering in het
olgemeen belong.

Artikel 4: De colegorieën von ontvongers en derden die mogelijks de gegevens eveneens
verkrijgen

meemoo zol de meegedeelde persoonsgegevens in het koder von de in ortikel 2
vooropgestelde finoliieiten kunnen beschikboor stellen oon volgende coïegorie(ën) von
ontvongers:

.

Volgende personen zullen toegong hebben iot de opgevroogde
persoonsgegevens:
o De werknemers/medewerkers von meemoo
o Stogioirs en lijdelijke of interim medewerkers
o Gedeïocheerdeleerkrochten
Enkel personen die omwille von hun functieprofiel deze informoïie nodig hebben voor
de uiÍvoering von hun werk, kri.jgen toegong tot de informotie.

o

Doornoost kunnen de meegedeelde gegevens beschikboor worden gesleld oon
of ingezien worden door:
o onderwijsinsteflingen, studenten en reerkrochten die gebruik moken von het
Archief voor het Onderwi.js

o
o

VLAM zelf

Andere pe*onen die vermerd worden in de somenwerkingsovereenkomsl of
in specifieke overeenkomsten die tussen porti.jen zijn gesloien

vLAM zol de meegedeerde persoonsgegevens kunnen beschikboor ste[en oon hoor
werknemers, medewerkers en oongesielden olsook oon de personen meï wie zij contoct
heeft in het koder von hoor orchiefbeheer.
Portijen goon okkoord dot de opgevroogde persoonsgegevens kunnen worden
meegedeeld voor zover dil in overeenstemming zijn mei àe relevonte wet_ en
regelgeving inzoke de bescherming von notuurlijke personen bij de verwerking von
persoonsgegevens. Dot betekent onder meer dot woor vereist een proïocor gèsloten
wordt voor de mededeling von de gevroogde gegevens.
Arlikel 5. Periodiciteit von dè mededeling en de duur von de mededeling

De persoonsgegevens zullen permoneni op ofroep wedezijds worden opgevroogd.
De mededeling von de persoonsgegevens gebeurt gedurende de duurtijd von de
somenwerkingsovereenkomst tussen portijen.
Artikel ó: BeveiligingsmootÍegelen
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Volgende mootregelen worden getroffen ter beveiliging von de mededeling von de
opgevroogde persoonsgegevens, vermeld in ortikel 2:

o
.

Beveiligde Íronsfer von hei Moteriool en Meiodoto noor meemoo's dofocenter,
woorbij gehondeld wordt conform het beveiligingsbeleid von meemoo
Beveiligde digilole konsfer (met outhenticotie en encryptie) von de Meïodoto
noor VLAM, woorbij gehondeld wordl conform het beveiligingsbeleid von meemoo

Portijen treffen ten minste volgende orgonisotorische en technische

beveiligingsmootregelen ter beveiliging von de ontvongen persoonsgegevens bij verdere
verwerking: onolyse en inschoïting von de verschillende risico's. formele procedures en
richïlijnen (bvb. bi.i verlies von UsB-stick of dieÍstol von loptop), functionoris voor de
gegevensbescherming (extern), orgonisoïie von de beveiliging von gebouwen,
kontoonuimïes, server+uimïes, computers etc., vertrouwelijkheidsverkloring loten
ondertekenen door hel personeel, beveiliging von de fysieke toegong (werken met
bodge-systeem, ïoegongscodes), voldoende en possende bock-up systemen, logische
beveiliging von de toegong (codes etc.), liist von de geouloriseerde personeelsleden,
logging, opsporing en onolyse von de toegong.
Porïijen moet kunnen oontonen dot de in dit ortikel opgesomde mootregelen werden
getroffen. Op eenvoudig vezoek von de ene Portij moeï de ondere Portij hiervon oon de
ene Porti.i het bewijs overmoken.
ln het gevol een Portij voor de verwerking von persoonsgegevens die hei voorwerp zijn
von voorliggend protocol, een beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers),
doet deze Portij uitsluitend beroep op verwerkers die ofdoende goronties meï betrekking
1oï heï toepossen von possende ïechnische en orgonisotorische mootregelen bieden
opdot de verwerking oon de vereisten von de AVG voldoet en de bescherming von de
rechten von de beirokkene is gewoorborgd, in hei bijzonder wonneer er beroep wordt
gedoon op non-EER verwerkers of wonneer er een doorgifte gebeurt noor een lond
buiten de EER. De Portij sluit in voorkomend gevol met olle verwerkers een
verweíkersovereenkomst in overeensïemming met ortikel 28 AVG.
Artikèl 7: Kwoliteil von de peÍsoonsgegevens
Zodro een Portrj één of meerdere foutieve, onnouwkeurige, onvollèdige, ontbrekende,
verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in ortikel 3, voststell
ten gevolge von een melding door een Betrokkene, meldt z'rj dot onmiddellijk oon de
ondere Port'rj die no ondeloek binnen een redelijke termtjn von de voornoemde
vosïstellingen de geposte mootregelen binnen een redelijke ïermijn ïreft en de ondere
Portij doorvon vervolgens op de hoogte brengt. Porïijen zullen, woor mogelijk, dit op een
geoutomotiseerde wíjze loten gebeuren.
AÉikel 8: Sonctie bij niel-noleving en oonsprokelijkheid
ln het gevol een Portij de voorwoorden von diï Protocol nieï noleeft, kon de ondere Portij

de rechïzetting von de inbreuk vorderen, noosï gebeurlijk een schodevergoeding die
overeenstemt meï hoor effectief bewezen direcle schode die uit deze inbreuk voortvloeit.
Artikel 9: Meldingsplichten
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Port'rjen engogeren zich in het licht von ortikel 33 AVG om elkoor zonder onredelUke

vertroging op de hoogte te stellen von elk gegevenslek dot zich voordoet betreffende de
meegedeelde gegevens met impoct op beide port'rjen en in voorkomend gevol
onmiddell'tjk gezomenlijk te overleggen teneinde olle mootregelen te nemen om de
gevolgen von het gegevenslek te beperken en te herstellen. De portijen verschoffen
elkoor olle informotie die ze nuttig of nodig ochten om de beveiligingsmootregelen te
optimoliseren.
Portijen brengen elkoor onmiddellijk op de hoogte von w'rjzigingen von wetgeving met
impoct op voorliggend protocol, zools de finoliteit, proportionoliteit, frequentie, duurt'ljd

enz.

Artikel l0: Toeposselijk recht en geschillenbeslechling
Dit protocolwordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verbond houden met dit protocolworden beslecht
door de bevoegde rechtbonk von het gerechtelijk orrondissement woor de zetel von
meemoo is gevestigd.

Artikel l1: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocoltreedt in werking op I jonuori2020.
Portijen kunnen dit protocolschriftelijk opzeggen mits inochtneming von de opzegtermijn
is voozien in de Somenwerkingsovereenkomst.

die

Het protocol eindigt von rechtswege wonneer er geen rechtsgrond meer bestoot voor de
gevroogde doorgifte von persoonsgegevens.

Opgemookt te Gent op in evenveel exemploren ols dot er port'rjen zijn
Nomens VLAM
Dotum: 17.02.2021
Hondtekening:
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Nomens meemoo
Dotum
Hondtekening:

Fontoine
een directeur VLAM
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