PRIVACY POLICY
FAILING FORWARD
‘Failing Forward’ is een campagne voor en door ondernemers die getuigen over de obstakels en
onverwachte hindernissen op hun weg naar succes door het invullen van het Manifest (hierna de
‘Campagne’) De Campagne zal, in principe, een einde nemen in december 2020.
De huidige privacy policy (hierna ‘Privacy Policy’) is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door Startups.be, Kantersteen 10-12, 1000 Brussel, geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE05.2389.9176 via de website
www.metfalenenopstaan.be (hierna de ‘Website’) in het kader van de campagne “Failing Forward”.
Door de Website te bezoeken of door gegevens te verlenen via of aan de Website, verklaart u (hierna
de ‘Gebruiker’) zich akkoord met het gebruik van deze gegevens overeenkomstig de Privacy Policy.

Artikel 1 - Verwerking van persoonsgegevens
Door het invullen van het Manifest en/of door het toevoegen van een getuigenis op de website, geeft
de Gebruiker aan Startups.be de toestemming om alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens
die op de Gebruiker betrekking hebben, te registreren en te verwerken in het kader van de Campagne
voor welbepaalde doeleinden.
In geval de Gebruiker minderjarig is, zijn de ouders en/of de wettelijke vertegenwoordigers
verantwoordelijk voor de door de Gebruiker gestelde handelingen. Door het aanvaarden van de Privacy
Policy geven zij expliciet de toestemming tot de voormelde registratie en verwerking van de
persoonsgegevens van de minderjarige Gebruiker.
Artikel 2 – Categorieën van persoonsgegevens
De Gebruiker zal de volgende persoonsgegevens (hierna de ‘Persoonsgegevens’) dienen mede te delen
bij het invullen van het Manifest:
1.
2.
3.
4.
5.

Voornaam
Achternaam
Stad
Emailadres
Inhoud van de getuigenis, in vrijheid te kiezen door de Gebruiker.

Indien gewenst kan de Gebruiker ook een foto opladen.
Artikel 3 – Doel van de verwerking
De Persoonsgegevens zullen door Startups.be worden verwerkt uitsluitend in het kader van de
Campagne, voor het versturen aan de Gebruiker van nieuwsbrieven, voor het uitnodigen van de
Gebruiker op events/conferenties, om de Gebruiker uit te nodigen om ambassadeur te worden en om
de Gebruiker op te nemen in de publiek gemaakte lijst van personen die het Manifest hebben
ondertekent. De voormelde lijst zal aan het einde van de Campagne worden overgemaakt aan de
overheid die de Campagne ondersteunt.
Indien de Gebruiker een foto heeft geüpload zal deze foto worden verwerkt en afgebeeld op de Website.
De foto kan nadien, enkel na expliciete toestemming door de Gebruiker, voor andere doeleinden worden
gebruikt.

De getuigenis van de Gebruiker zal publiek toegankelijk zijn op de Website conform de doelstellingen
van de Campagne. De getuigenis kan nadien, enkel na expliciete toestemming door u, voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Artikel 4 – Rechten van de betrokkenen
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de voormelde toestemming tot verwerking in te trekken,
zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking
van de toestemming is gebeurd. Het intrekken van de toestemming kan gebeuren door de schriftelijke
melding van de intrekking op het volgend e-mailadres: [emailadres].
De Gebruiker beschikt over het recht op toegang, wijziging, aanpassing en schrapping van de op hem
betrekking hebbende persoonsgegevens alsook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen
inhoudt dat Startups.be de bedoelde gegevens (op verzoek van de Gebruiker) aan de Gebruiker en/of
een derde zal verstrekken in een gestructureerde en machine-leesbare vorm. De uitoefening van deze
rechten gebeurt door verzending van een e-mail aan het volgend adres: Failingforward@startups.be
Binnen de 30 dagen zal de Gebruiker een bevestiging ontvangen van de verbetering of wijziging van u
gegevens.

Artikel 5 – Plaats en duur van het bijhouden van de persoonsgegevens
De Persoonsgegevens worden opgeslagen in een in een beveiligde omgeving bewaard. Alleen
aangeduide bevoegde personen in dienst van Startups.be die verantwoordelijk zijn voor de Campagne
zullen toegang tot hebben de Persoonsgegevens. Deze toegang zal steeds beperkt zijn tot de mate
waarin deze personen deze toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
Alle Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Campagne tot een
goed einde te brengen. Na de Campagne zullen de gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.
Artikel 6 – Overdracht van de persoonsgegevens buiten de EEA
Er zullen geen persoonsgegevens overgedragen worden naar landen die niet beschikken over een
wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die minstens gelijkwaardige bescherming biedt
als de wetgeving die van kracht is binnen de Europese Economische Ruimte.
Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
Startups.be heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de
kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden
alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
Artikel 8 - Wijziging
Startups.be kan deze privacyverklaring wijzigen naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback of
wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. In dit geval zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden
gebracht per email.
Artikel 9 - Geschillen en toepasselijke wetgeving
Deze Privacy Policy wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.

Alle geschillen tussen partijen in verband met de Privacy Policy, met inbegrip van haar interpretatie,
alsmede alle handelingen van de partijen, en in het algemeen, alle geschillen tussen partijen, behoren
tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel, onverminderd
andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.
Alvorens een gerechtelijke vordering in te stellen, zullen Partijen alle mogelijke maatregelen nemen
teneinde hun geschil minnelijk op te lossen.
Artikel 10 - Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kan de
Gebruiker contact opnemen met Karen Boers - karen.boers@startups.be
De Gebruiker kan desgevallend ook contact opnemen of een klacht indienen bij de Toezichthoudende
Autoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel (02 274 48 00).

