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PRIVACY BELEID 

 

 

1.  

Het Grootcomité en het Grootsecretariaat hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), die in werking treedt op 

25.05.2018. 

 Deze Verordening heeft tot doel om persoonsgegevens te beschermen, wat wordt omschreven als 

‘informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon’, u dus. De informatie die de RGLB verwerkt 

over haar leden – zowel op het niveau van het Grootsecretariaat als op het niveau van de Loge – zijn 

persoonsgegevens in de zin van de AVG. 

  

 2.  

Om de beste garantie te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij ervoor 

gekozen om te werken met een systeem dat gecentraliseerd is op het niveau van het 

Grootsecretariaat, mede omdat de secretarissen van de Loges slechts een aantal jaren in functie 

blijven. 

 Er zal dus voor de volledige Obediëntie slechts één verantwoordelijke voor de verwerking zijn– die 

het doel en de middelen van de verwerking bepaalt – en dat is de Feitelijke Vereniging Reguliere 

Grootloge van België. U kan ons steeds per post bereiken op de zetel van de vereniging te 1030 

Brussel aan de Koningstraat 265, via het mailadres rglb@rglb.net of op het telefoonnummer 

02/218.46.16. 

 Verwerkers zijn zij die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van de verantwoordelijke voor 

de verwerking. De secretarissen van de Loges, aan wie het Grootsecretariaat de nodige richtlijnen zal 

geven, worden de verwerkers van die persoonsgegevens die betrekking hebben op de leden van hun 

eigen Loge. De Loges die een vzw structuur hebben aangenomen zijn eveneens verantwoordelijk 

voor de verwerking, maar enkel voor het vervullen van hun wettelijke verplichtingen (bijhouden van 

ledenlijsten en publicatie van bestuurders). 

  

3.  

De RGLB en haar Loges houden van u volgende persoonsgegevens bij: 

-     identiteitsgegevens: naam, voornaam, beroep. 

-     persoonlijke kenmerken: nationaliteit, geboorteplaats en datum, talenkennis. 

-     contactgegevens: adres, telefoonnummers, mailadres. 

-     maçonnieke informatie: de twee peters, datum inwijding-bevordering-verheffing, lidmaatschap van 

de loges, uitgeoefende functies in de loge en in de RGLB. 

http://tracking.glrbone.be/tracking/click?d=Ome24kFCWeykwfFzbETL14bWTSxLuHgmyqShErnI6JPb8HgpkokItMPiR1wknaVaVsNAINdO8tQ8t4M6t2SkvHIN_bLbTpm9csnesmZuB6257AR4DrFWjAgpfbQDHMZKDtix80ELBEWYipMEnVNP1T1LVPuhQ5xiwTE0xWc5VV5WiFwXRf4V_BOOh77rHofADSCwJbn6IDYNVnIpRLeutqDJassFOKyAAoPvYDvD4XrBOlUCVEbP_AA1jmBZZ483F7paDsz1HNEWFo48Z5CKD4xjbfPpePqKFGvbiWszv7ncApJRa6bLnR1J6gdUFiWN3Q2
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De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is (ondermeer) het 

gerechtvaardigd belang dat de RGLB en haar loges hebben: 

-     om met hun leden te communiceren: persoonlijke mails, nieuwsbrieven, Quarterly Key Facts, 

organisatie van zittingen en evenementen, aankondigen van bezoeken, … 

-     om hun werking te verzekeren: ledenbeheer, toegang tot het private luik van de website, opname 

van functies, oprichting van nieuwe werkplaatsen, … 

-     voor wetenschappelijke en historische onderzoek: de evolutie van het ledenaantal, de regionale 

spreiding, de leeftijdscategoriën, … 

 Deze gegevens worden actief verwerkt zo lang u lid blijft van de RGLB, en dus van één van haar 

Loges. Bij het einde van uw lidmaatschap worden de gegevens nog bewaard gedurende drie jaar. Na 

die periode worden gegevens enkel nog passief bewaard voor wetenschappelijk en historisch 

onderzoek of geanonimiseerd. 

  

4.  

Ingevolge de AVG geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

-     zo heeft u het recht tot inzage, waardoor u kennis kan nemen van de gegevens die over u 

bewaard worden ; 

-     door uw recht op rectificatie mag u vragen dat de onjuiste persoonsgegevens worden verbeterd of 

aangevuld ; 

-     of kan u bezwaar aantekenen tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw 

specifieke situatie, en die zullen worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de RGLB 

en haar Loges ; 

-     u kan een beperkte verwerking vragen van uw persoonsgegevens, wanneer uw 

persoonsgegevens niet meer juist zijn, wanneer u van oordeel bent dat men 

bepaalde  persoonsgegevens niet meer nodig heeft of wanneer u bezwar heeft aangetekend ; 

-     er is ook het recht op gegevenswissing, waardoor alle persoonsgegevens die niet langer nodig zijn 

voor aangegeven grondslag voor de verwerking, zullen worden gewist ; 

-     tevens kan u ons verzoeken om uw gegevens door te geven aan uzelf of aan een andere 

maçonnieke organisatie die u aanduidt. 

  

5. 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

hierboven vermelde doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de 

IT-infrastructuur, de internetomgeving en de webhosting. Wij geven echter geen persoonsgegevens 

door aan derden met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten, waarin de nodige 

waarborgen worden geboden voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. 

 Daarnaast kunnen uw gegevens aan derden worden doorgegeven indien we daartoe wettelijk zouden 

verplicht worden. 
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 Voor het overige worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve indien u ons 

daarom uitdrukkelijk verzoekt. Dat kan indien u een wil aangekondigd worden in een Belgisch 

maçonniek korps waarmee de RGLB een convenant heeft gesloten, of een erkende buitenlandse 

Obediëntie. 

  

6. 

Hard-copy persoonsgegevens worden bewaard op het Grootsecretariaat in een gesloten lokaal dat 

gelegen is in een gebouw beveiligd door een met alarm. De elektronische gegevens worden door het 

Grootsecretariaat bewaard op een server die zich in datzelfde lokaal bevindt en die paswoord 

beveiligd is. 

 Conform aan de richtlijnen van de Privacycommissie dient de Reguliere Grootloge van België geen 

Data Protection Officer (DPO) aan te stellen, noch een Data Protection Impact Assesment (DPIA) op 

te maken. 

 Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u hiervoor terecht 

op het Grootsecretariaat (op het hierboven vermelde adres) of bij de Privacy Commissie, die de 

toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacy bescherming. 

 


