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Met dit charter wil GIBBIS alle gebruikers van zijn website (www.gibbis.be) ondersteunen, 

meer bepaald de gebruikers die een profiel hebben aangemaakt in de ledenzone.   

 

Het doel van dit charter is te garanderen dat het gebruik van de website (en meer bepaald de 

ledenzone) gebeurt in overeenstemming met de regels inzake vertrouwelijkheid en integriteit. 

 

Indien het charter niet wordt nageleefd, behoudt GIBBIS zich het recht voor het profiel van 

de gebruiker te verwijderen en de toegang tot de website te weigeren. 
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1. Registratie in de ledenzone 

Alvorens een profiel te kunnen aanmaken op de website van GIBBIS, moet de gebruiker twee 

vakjes aanvinken, één vakje om te bevestigen dat hij akkoord gaat met het privacy- en 

cookiebeleid (genaamd Privacy & Cookie Policy) en een ander vakje om te bevestigen dat hij 

akkoord gaat met dit charter van de gebruiker. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe beide 

documenten na te leven en geeft hij zijn vrije en geïnformeerde toestemming voor de 

verwerking van zijn persoonsgegevens. 

 

De gebruiker kan de Privacy & Cookie Policy op elk moment raadplegen op de website van 

GIBBIS. Dit document bevat alle nuttige informatie over het verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens van gebruikers in het kader van de GDPR-regelgeving (toegang tot 

gegevens en bestemmelingen, bewaren van gegevens, beveiliging, recht op toegang tot en 

correctie van gegevens, cookiebeleid, enz.).  

 

GIBBIS blijft ter beschikking van de gebruikers in geval van vragen over de Privacy & Cookie 

Policy en het charter van de gebruiker. Gebruikers kunnen al hun vragen, opmerkingen, 

suggesties, enz. sturen via privacy@gibbis.be. 

 

 

2. IT-beveiligingsprincipes 

- De login van de gebruiker is een persoonlijke login: de login van de gebruiker (de 

unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, gekozen door de gebruiker) is 

gereserveerd voor strikt persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gedeeld met 

andere mensen (zelfs niet met collega's). Iedereen kan zijn eigen profiel aanmaken op 

de GIBBIS-website - het delen van een login is dus niet nodig. 

- Wachtwoord wijzigen: het wordt sterk aanbevolen het wachtwoord ten minste 

eenmaal per jaar te wijzigen. De gebruiker kiest best een ingewikkeld wachtwoord (ten 

minste 12 tekens, met kleine letters/hoofdletters/leestekens/speciale tekens, ...). 

 

 

3. Correctheid van gegevens 

De gebruiker verbindt zich ertoe de juistheid van de bij de registratie verstrekte gegevens te 

waarborgen. GIBBIS daarentegen verbindt zich ertoe deze gegevens te verwerken conform 

de privacy & cookie policy.  

https://www.gibbis.be/nl/privacy-policy
mailto:privacy@gibbis.be
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4. Toegang tot de ledenzone 

Het gebruik van de GIBBIS-website en de ledenzone is gratis. Het openbare gedeelte van de 

website is voor iedereen toegankelijk. De toegang tot de ledenzone van de website kan echter 

beperkt zijn, afhankelijk van het profiel van de gebruiker (bv. lid van een instelling die lid is van 

GIBBIS, van een GIBBIS-lidinstelling, deel uitmaken van een interne groep of commissie van 

GIBBIS, enz.). 

 

 

 


