
PROTOCOL VOOR DE ETEKTRONISCHE MDSEUNG VAN PERS@NSGEGB/S{S

tussen het Departement KanselaÍij en B€stuur (DKBI EN de rrw Vlaams lnstituut voor Archi\rering

in het kadeÍ \ran de (u,ederdJdsel uitwisseling van Materiaal en Metadata

Ref. DKB: PR/DKB/2020/01

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e.govdecree .

TUSSEN

het Departement Kanselaru en Bestuur, vertegenwoord igd dooÍ Martin Ruebens, secretaris-
generaal, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 20, 1000 Brussel, ingeschreven in het
KBO met nummer 0316.380.841

hierna: 'het Departement Kanselaru en Bestuur":

EN

de vzw VLAAMS INSTITUUT VOOR ARCHIVERING, met maatschappeluke zetel te 9000 GenL
Kleindokkaai 9a, ingeschreven in de KBO met nummer 0644.450.380

hierna: "V|AA":

het Departement Kanselaru en Bestuur en VIAA worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid
als een "partíj" of gezamenlijk als de "partijen";

NA TE HEBBE}I UTEENGEZET

A Het Departement Kanselaru en Bestuur werd opgericht bU artikel 2, lo van het besluit van

de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse

administratie, wat betreft. de vaststelling van beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen.

B VIAA staat in opdracht van de Vlaamse overheid in voor de duurzame bewaring van

digitaal - of gedigitaliseerd - audiovisueel materiaal van culturele instellingen, mediaorganisaties

en overheidsinstanties.

VIAA werd door de Vlaamse Regering opgericht op 21 december 2012 en werd in 2016 een

zelfstandige rzw gefinancierd door de Vlaamse overheid. ln 2018 werd beslist VIAA te fusioneren

met Packed vzw en Lukas vzw, waarna de nieuwe geïntegreerde organisatie in de loop van 2020

zal verdergaan onder de naam "meemoo, Vlaams instituut voor het archieÍ".

C om deze doelstelling te realiseren, werkt VIAA samen met o.a. musea, archieven,
pod iumkunstenorganisaties, erfgoedcellen, Vlaamse administraties en omroepen. Deze partners

krUgen de naam contentpartners. VIAA zorgt ervoor dat de digitalisering en duurzame bewaring
van het gedigitaliseerde of reeds bestaande digitale materiaal verzekerd is.

contentpartners leveren content (Materiaal) aan die in aanmerking komt voor digitalisering en/of
digítale opslag. Meer concreet betekent diu

- voor de digitalisering: audiovisueel materiaal zoals bewegende beelden en

audiofragmenten op analoge dragers.
- voor de archivering: audiovisueel materiaal dat reeds diSitaal bestaat maar ook grote

volumes aan bijvoorbeeld digitale foto's of scans.
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Het materiaal wordt ook beschreven: die beschruvingen zijn de zogenaamde Metadata en dienen
o.m. om he! Materiaal terug te vinden in databanken of in online ontsluitingsplatformen. VIAA ze!
immers in op de toegankelukheid en maatschappelijke valorisatie van het materiaal. Het delen van
materiaal is telkens gericht op bepaalde doelgroepen zoals het onderwus en in onderling akkoord
met de contentpaftners. Contentpartners kunnen ook beslissen om bepaald Materiaal of bepaalde
Metadata niet toegankelijk te maken om privacyredenen of exclusieve rechten.

Alle afspraken inzake de rechten en plichten van de betrokken part|en worden vastgesteld in een
Samenwerkingsovereenkomst tussen VIAA en de contentpartner.

D De part'Íen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het eÍektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking
tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op
de website van beíde partij'en. Dit Protocol wordt gevoegd als addendum bU de
samenwerkingsovereenkomst die partijen gesloten hebben.

E De functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Kanselaru en Bestuur
heeft op 4 augustus 2020 advies met betrekkinB tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

F De functionaris voor gegevensbescherming van V|AA heeft op 2 december 2OI9 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WOR,DT OVEREENGEKOMEN WAT VOIGT:

Artikel 1: Onderwerp

ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de (elektronische) mededeling van de

Persoonsge8evens zoals omschreven in artikel 3 tussen het Departement Kanselaru en Bestuur en
VIAA uiteengezet.

Artilcl 2 Rechtvaardlglngsgronden yan zov\rel de mededeling als de inzamellng van de
persoonSqe\rens

1. Partuen zijn elk verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen gegevensverwerking door of
namens hen in het kader van dit protocol. Dit houdt in dat elk van de paftUen zelfstandig
verantwoordeluk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens waarvoor zij zelfstandig en
afzonderlUk de doeleinden en middelen bepalen in functie van de uitvoeríng van de
samenwerkingsovereenkomsL partijen zijn dan ook te beschouwen als zelfstandige
verwerkingsverantwoordelijke en niet als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De beoogde gegevensverwerking door partijen gebeurt op grond van artikel 6.1 c (de verwerking
is noodzakeli.;'k om te voldoen aan een wettelUke verplichting) en/of 6.1 e) AVG {de verwerking is
noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang).

ln de mate dat er bUzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op
grond van artikel 9 e) (de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelij'k door de
betrokkene openbaar zUn gemaakt) en/of artikel 9 j) AVG (de verwerking is noodzakelUk met het
oog op archivering in het algemeen belang).
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2. Het Departement KanselarU en Bestuur heeft de meegedeelde gegevens (Materiaal en
Metadata) oorspronkelijk verzameld voor haar operationele doeleinden of in het kader van haar
taken inzake archiefbeheer, zoals onder meer opgelegd door het Bestuursdecreet van 7 december
2018 (in het bijzonder titel lll, hoofdstuk 3, afdeling 5).

VIAA heeft de meegedeelde gegevens (lvletadata) oorspronkelijk verzameld in het kader van haar
taken om gedigitaliseerd materiaal duurzaam te archiveren en toegankeluk te maken, zoals
beschreven in artikel 2 en 2/1 van het decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in
het beleidsveld cultuur,jeugd en Brussel (zie in het bijzonder ook de Memorie van Toelichting (18'17,

nr.'1, p. ll-12) bU het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld
cultuur).

3. VIAA zal de meegedeelde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

- De duurzame bewaring van het Materiaal en de Metadata
- De ontsluiting van het Materiaal en Metadata

Het Departement Kanselarij en Bestuur zal de meegedeelde gegevens (Metadata) onder meer
verwerken in het kader van haar archiefplicht en -werking.

Het doeleinde voor de verdere verwerking door VIAA is archivering in het algemeen belang. Op
deze verwerkingen geldt een uitzondering volgens artikel 5, 1, b), tweede zinsdeel AVG: deze
verwerkingen worden niet als onverenigbaar beschouwd met de oorspronkel'1jke doeleinden zoals
beoogd door het Departement Kanselarij en Bestuur.

Anikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de gevraagde

ln onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens dle in
overeenstemming mel dit Protocol worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de
proportionaliteit en de bewaartermUn van de persoonsgegevens.

opsomming van

categorieën

Persoonsgegevens.

alle l4otivering van de noodzaak voor de doeleinden

Cluster 1: persoonsgegevens

vervat in Materiaal

Alle mogel'1jke categorieën
van persoonsgegevens
(waaronder ook
persoonsgegevens als

vermeld in artikel 9 en/ofl0
AVG}

ln het kader van archivering in het algemeen belang dient de

authenticiteit en integriteit van het (audiovisueel) materiaal
gegarandeerd te worden.

om die reden is het noodzakelUk dat alle persoonsgegevens die
voorkomen in het (audiovisueel materiaal) worden meegedeeld.

Cluster 2 : persoonsgegevens

vervat in Metadata

Persoonlijke

identificatiegegevens;

(Audiovisueell materiaal kan gelinkt worden aan metadata
waarin persoonsgegevens terug te vinden zijn die meer uitleg
geven over bvb. de persoonsgegevens vervat in het
(audiovisueel) materiaal of over de houders van intellectuele

rechten op dit materiaal. om de doorzoekbaarheid of ontsluiting
van dit (audiovisueel) materiaal alsook het klaren van rechten
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persoonl|jke bijzonderheden;
lidmaatschappen

mogelijk te maken, is het noodzakeluk dat de persoonsgegevens

die voorkomen in deze metadata of annotaties worden
meegedeeld.

Deze meegedeelde gegevens zullen bewaard worden volgens de modaliteiten vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord
gezien de wettelUke verplichting en/of de archivering in het atgemeen belang.

Artikel 4 De categorieën yan ontvangers en derden die mogelijks de gegevens areneens verkriigen

VIAA zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde
finaliteiten kunnen beschikbaar stellen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

- Volgende personen zullen toegang hebben tot de opgevraagde persoonsgegevens:

o De werknemers/medewerkers van VIAA

o Stagiairs en tijdelUke of interim medewerkers bij V|AA

o Gedetacheerde leerkrachten bij VIAA

Alleen personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krugen toegang tot de informatie.

- Daarnaast kunnen de meegedeelde gegevens beschikbaar gesteld worden aan of ingezien
worden door:

o onderwusinstellingen, studenten en leerkrachten die gebruik maken van het
Archief voor het Onderw'1js

o het Departement Kanselarij en Bestuur zelf
o andere personen die vermeld worden in de samenwerkingsovereenkomst of in

specifieke overeenkomsten die tussen Partijen zljn gesloten

Het DePartement Kanselarij en Bestuur zal de meegedeelde persoonsgegevens beschikbaar kunnen
stellen aan zljn werknemers, medewerkers en aangestelden, alsook aan de personen met wie het
contact heeft in het kader van het archiefbeheer.

Partijen gaan akkoord dat de opgevraagde persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld voor
zover dit in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van
natuurlUke personen bU de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat waar
vereisl een protocol gesloten wordt voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

AtrikellPeriodieiteit van de mededeling en de duur van de mededellng

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt gedurende de duurtUd van de
samenwerki ngsovereenkomst tussen partijen.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de opgevraagde
persoonsgegevens, vermeld in artikel 2:
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Beveiligde transfer van het Materiaal en Metadata naar VtAA's datacenter, waarbu gehandeld
word! conform het beveiligingsbeleid van V|AA

Beveiligde digitale transfer (met authenticatie en encryptie) van de Metadata naar het
Departement Kanselaru en Bestuur, waarbij gehandeld wordt conform het beveiligingsbeleid
Van VIAA

Part[en treffen ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens b'1j verdere verwerking: analyse en inschatting
van de verschillende risico's, formele procedures en richtlUnen (bvb. bij verlies van usB-stick of
diefstal van laptop), functlonaris voor de gegevensbescherming (extern), organisatie van de
beveiliging van gebouwen, kantoorÍuimtes, server-ruimtes, computers etc.,
vertrouwelUkheidsverklaring laten ondertekenen door het personeel, beveiliging van de fosieke
toegang (werken met badge-systeem, toegangscodes), voldoende en passende back-up systemen,
lo8ische beveiliging van de toegang (codes etc.), lijst van de geautoriseerde personeelsleden,
log8ing, opsporing en analyse van de toegang

Partuen moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.
op eenvoudig verzoek van de ene partu moet de andere partu hiervan aan de ene paftU het bewus
overmaken.

ln het geval een Partij voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliSgend protocol, een beroep doet op een verwerker {of meerdere verwerkers}, doet deze partij
uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maàtregelen bieden opdat de verwerking aan de
vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is
gewaarborgd, in het bijzonder wanneer er beroep wordt gedaan op non-EER verwerkers of
wanneer er een doorgifte gebeurt naar een land buiten de EER. De Partu sluit in voorkomend geval
met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 2g AVG.

Artikel 8: Sanctie bii niet-nalerring en aansprakelijkheid

ln het geval een Partu de voorwaarden van dit protocol niet naleeft, kan de andere partu de
rechtzetting van de inbreuk vorderen, naast gebeurlijk een schadevergoed ing die overeenstemt
met haar effectief bewezen directe schade die uit deze inbreuk voortvloeit.

Artikel I Meldingsplichren

Partuen engageren zich in het licht van artikel 33 AVG om elkaar zondeÍ onredeluke vertraging op
de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde g.g"r.n,
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Artlkel 7: Kwaliteit van de p€rsoonsgegevens

Zodra een PaftU één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde
of overtollige gegevens in de persoonsgegevens in de Metadata, vermeld in artikel 3, vaststelt ten
gevolge van een melding door een Betrokkene, meldt zU dat onmiddelluk aan de andere paftU die
na onderzoek binnen een redelijke termun van de voornoemde vaststellingen de gepaste
maatregelen binnen een redelijke termun treft en de andere partij daarvan vervolgens op de
hoo$e brengt. Partiien zullen, waar mogeliik, dit op een geautomatiseerde wq;ze laten gebeuren.



met impact op beide partuen en in voorkomend geval onmiddellU'k gezamenluk te overleggen

teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te
herstellen. De paftUen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de

beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

Partijen brengen elkaar onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgevinB met imPact op

voorliggend protocol, zoals de finaliteiL proportionaliteiL frequentie, duurtUd enz

Artikel lo Toepasseluk reót en ggdrillenbesledting

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de

bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van VIAA is gevestigd.

Artikel n: lnwerklngtreding eÍl opzeg8ing

Dit protocol treedt in werking op l juni 2020.

Partuen kunnen dit protocol schriftelijk oPzeggen mits inachtneming van de oPzegtermijn die is

voorzien in de samenwerkingsovereenkomsL

Het protocol eindigt van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de

gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Gent in evenveel exemplaren als dat er partuen zijn

Martin ïï:ï:ÀrÍiï:n*
Rugbens (Sisnature)

Datum: 2020.08.04
-§tffnatUfer-J 6:26:30 +02'oo'

Namens het Departement Kanselarij en Bestuur Namens VIAA
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