Rijksarchief in België – Social Sciences
and Digital Humanities Archive (SODHA)

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID
SODHA-REPOSITORY

Onze contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke
Belgian Science Policy Office (BELSPO)
Het Algemeen Rijksarchief / Archives de l’État
Dienst DAD
SODHA-repository in het kader van de BELSPO onderzoeksprojecten SODA & BISHOPS
Contactgegevens
Via mail: sodha@arch.be
Via post: Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel, België
Functionaris voor Gegevensbescherming
Belgian Science Policy Office (BELSPO)
Het Algemeen Rijksarchief / Archives de l’État
Functionaris voor Gegevensbescherming
Contactgegevens
Via mail: dpo@arch.be
Via post: Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel, België

1.

Welke persoonsgegevens1 verwerkt2 het SODHA-repository als verwerkingsverantwoordelijke3?

1.1

Registratie SODHA-repository

Indien u zich registreert als gebruiker op de DATAVERSE infrastructuur van SODHA-repository verzamelen we de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, email adres, affiliatie en positie. De
laatste twee persoonsgegevens zijn niet verplicht om door te geven.
Indien u zich via de institutionele login van de Belnet R&E federatie als gebruiker registreert op de
DATAVERSE infrastructuur van het SODHA-repository, dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, email-adres en affiliatie.

1
2
3

Artikel 4, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).
Artikel 4, 2) AVG.
Artikel 4, 7) AVG.
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1.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

Indien u een dataset via het SODHA-repository in bewaargeving geeft dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens:



Naam en affiliatie van de auteur van de dataset;
Naam, affiliatie en emailadres van de contactpersoon voor toegang te verkrijgen tot de
dataset.

Deze persoonsgegevens zullen opgenomen worden in de metadata van de dataset die bij ons in
bewaargeving werd gegeven.

2.

Op basis van welke grondslag kan het SODHA-repository uw persoonsgegevens
verwerken?

2.1

Registratie SODHA-repository

Voor de verwerking van de persoonsgegevens die u bij uw registratie doorgift aan SODHA geeft u uw
toestemming overeenkomst artikel 6, lid 1, a) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en artikel 7 AVG. U kan uw toestemming steeds terug trekken voor de verwerking van deze
persoonsgegevens door het SODHA-repository. Hieronder kan u hierover meer uitleg verkrijgen.
2.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

Een bewaargever geeft zelf de persoonsgegevens in die nodig zijn om informatie over zijn in bewaargeving gegeven data te verzamelen. Het SODHA-repository verwerkt deze informatie op basis
van de bewaargevingsovereenkomst die tussen de bewaargever en SODHA werd afgesloten overeenkomstig artikel 6, lid 1, b) AVG).
Hier bovenop is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de vervulling van de taak
van algemeen belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1, e) AVG, namelijk het verwerven, bewaren en
ontsluiten van archief, een opdracht via de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet
van 6 mei 2009) zoals nader bepaald in het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de opdrachten van
het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provincies. Meer bepaald gaat het om de terbeschikkingstelling van een digitale archiveringsdienst met het oog op de bewaring op lange termijn,
de toegang en het hergebruik van hun archiefbestanden. Deze taak wordt momenteel toevertrouwd
aan het Rijksarchief op basis van artikel 7 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provincies via de door BELSPO gefinancierde onderzoeksprojecten SODA en BISHOPS.

3.

Voor welke doeleinden verwerkt het SODHA-repository uw persoonsgegevens?4

3.1

Registratie SODHA-repository

De persoonsgegevens verzameld als u zich registreert bij het SODHA-repository worden door ons
aangewend ter identificatie. Deze gegevens worden door het SODHA-repository bewaard op beveiligde servers.

4

Artikel 5, lid 1, b) AVG en artikel 15, lid 1, a) AVG.
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3.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

De persoonsgegevens in de metadata worden geafficheerd in het portaal van het SODHA-repository
om gebruikers informatie te geven over de in bewaargeving gegeven datasets. Gebruikers die toegang willen tot een dataset met beperkte toegang zullen toegang krijgen tot de contactgegevens om
een aanvraag in te dienen maar deze worden niet geafficheerd in het SODHA-repository.
SODHA geeft de persoonsgegevens ook door aan internationale organisaties, overheidsdiensten, e.a.
met als doel om de informatie omtrent de in bewaargeving gegeven onderzoeksgegevens verder te
5
verspreiden. Hieronder kan u meer uitleg terug vinden over deze doorgifte.
Indien een bewaargever de persoonsgegevens in de metadata niet verstrekt is het voor het SODHA6
repository onmogelijk om de datasets op een professionele manier gekend te maken bij een breder
publiek voor raadpleging en hergebruik noch om te voldoen aan verplichtingen van de bewaarge7
vingsovereenkomst.

4.

Hoe lang houdt het SODHA-repository mijn persoonsgegevens bij?8

4.1

Registratie SODHA-repository

Na 5 jaar inactiviteit zal het account, en de bijhorende persoonsgegevens, dat bij ons geregistreerd is
automatisch worden verwijderd.
4.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

De metadata zullen door het SODHA-repository verwerkt worden gedurende de tijd van de bewaargevingsovereenkomst en gedurende de tijd dat het SODHA-repository zijn taak van algemeen belang
blijft uitoefenen.

5.

Uw recht op inzage9 op uw persoonsgegevens bij het SODHA-repository?

5.1

Registratie SODHA-repository

Op het SODHA portaal kan u via ‘mijn account’ steeds een overzicht terug vinden van de persoonsgegevens die wij bij de registratie hebben verzameld.
5.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

Op het SODHA platform is het op ieder moment mogelijk om een machine leesbare export van de
metadata te verkrijgen. Hierover kan u in onze FAQ meer informatie terug vinden.
Indien u verdere inlichtingen wil verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door het
SODHA-repository kan u ons steeds contacteren.

5
6
7
8
9

ste

Artikel 13, 1 lid, c) AVG.
Volgens de regels van de archivistiek, de vereisten van de Data Documentation Initiative and van CESSDA.
de
Artikel 13, 2 lid, e) AVG.
de
Artikel 13, 2 lid, a) AVG.
Artikel 15 AVG.

SODHA – Gegevensbeschermingsbeleid

3

Rijksarchief in België – Social Sciences
and Digital Humanities Archive (SODHA)

6.

Uw recht op rectificatie10 van uw persoonsgegevens bij het SODHA-repository?

6.1

Registratie SODHA-repository

Op het SODHA portaal kan u via ‘mijn account’ steeds aanpassingen doorvoeren in uw gegevens
indien u merkt dat deze gegevens niet correct zijn. Hierover kan u in onze FAQ meer informatie terug vinden.
6.2

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven
datasets
a.

U hebt de dataset niet in bewaargeving gegeven bij het SODHA-repository

Indien blijkt dat persoonsgegevens opgenomen in de metadata niet correct zijn kan u, als derde
partij, een rechtzetting van ons bekomen mits een gemotiveerde aanvraag waarin de volgende zaken aanwezig zijn:
 Nauwkeurige aanwijzing van de niet-correcte persoonsgegevens.
 Nauwkeurige aanwijzingen welke aanpassingen SODHA moet doorvoeren.
 Bewijstukken die deze rechtzetting onderbouwen.
Uw aanvraag moet volledig en ontvankelijk zijn. SODHA zal u binnen een termijn van 10 werkdagen
laten weten of uw aanvraag ontvankelijk is. Indien uw aanvraag is goedgekeurd zal SODHA de rechtzettingen doorvoeren binnen een termijn van 20 werkdagen na dat de aanvraag werd goedgekeurd.
Indien uw aanvraag niet werd goedgekeurd stelt SODHA u op de hoogte van zijn beslissing mits onderbouwing.
b.

U bent de bewaargever van de dataset

Indien u echter de bewaargever bent van de dataset kan u steeds zelf de metadata aanpassen op het
SODHA portaal. Hierover kan u steeds informatie terug vinden in onze FAQ.

7.

Hoe kan ik mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens intrekken?11

Iedere persoon die geregistreerd is via het SODHA portaal kan steeds zijn account verwijderen. Hiervoor kan u contact met ons opnemen.

8.

Hoe kan ik de verwijdering van mijn persoonsgegevens in de metadata bekomen?12

Wegens de afwijkingen voorzien voor verwerkingen met oog op de archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden (artikel 89, lid 1 AVG) is
het niet mogelijk om de verwijdering van uw persoonsgegevens in de metadata van de bij het
SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets te bekomen. Aangezien de verwijdering van
persoonsgegevens het doel van de metadata (namelijk om de dataset te kunnen identificeren en
13
lokaliseren) onmogelijk dreigt te maken.

10
11
12
13

Artikel 16 AVG.
de
Artikel 13, 2 lid, e) AVG en artikel 17, lid 1 AVG.
Artikel 17, lid 1 AVG.
Artikel 17, lid 3, d. AVG.
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9.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens?

9.1.

Registratie SODHA-repository

U kan steeds met SODHA contact opnemen om een machine leesbare versie van uw account gegevens te verkrijgen.
9.2.

Metadata van de bij het SODHA-repository in bewaargeving gegeven datasets

Via het SODHA portaal is het mogelijk om een machine leesbare versie van de metadata te verkrijgen. Meer informatie kan u hierover terug vinden in onze FAQ.

10.

Doorgifte van persoonsgegevens door het SODHA-repository?

Doorgifte met de volgende internationale organisaties of overheidsdiensten:

Organisatie

Consortium of European Social Science Data Ar14
chive (CESSDA ERIC) (internationale organisatie
met zetel in Noorwegen; verwerkingsverantwoordelijke; adequate garanties want Noorwegen heeft de AVG omgezet in nationale wetgeving [See: The Act of 15 June 2018 no. 38 relating
to the processing of personal data (the “Personal
Data Act”)])

11.

Link naar gegevensbeschermingsbeleid

Doorgegeven
Persoonsgegevens

https://www.cessda.eu/
Privacy-policy

Naam en affiliatie
van de auteur van
de dataset ; Naam,
affiliatie en emailadres van de contactpersoon voor
toegang te verkrijgen tot de dataset.

Hoe kan ik klacht indienen?

Indien u van mening bent dat het Rijksarchief uw aanvraag niet afdoend behandeld heeft, kan u een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact(at)apd-gba.be
Een klacht indienen moet gebeuren via het op hun website beschikbare klachtenformulier.

14

Artikel 4, 26) AVG.
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12.

Versiegeschiedenis van dit document

Datum

Versienummer

07-09-2020

1.0

Eerste versie

03-02-2021

2.0

Nieuwe afdeling voor de versiegeschiedenis, formattering

03-03-2021

2.1

Hakjes afgetrokken van de volledige naam van SODHA

06-05-2021

2.2

Lettertype van het document was Arial, nu Calibri

30-07-2021

2.3

Toevoeging van links naar aangehaalde teksten

05-08-2021

2.4

Correctie van typefouten

Aangebrachte wijzigingen
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