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Vrijdag 28 januari 2011 (afwijkende datum = 1 dag later)
= nieuwjaarsreceptie, enkel voor genodigden, leden en partner. Geen
Nieuwsbrief.
Donderdag 24 maart 2011
Donderdag 26 mei 2011 (zaal 1 i.p.v. zaal 4)
Donderdag 22 september 2011
Donderdag 24 november 2011

VTX voor
Personen zonder
privacy
bescherming

3

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.

Patch 19

4

Vlakbij is er ruime parking.

Dvd en IE19

5

Alt+F1

5

Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.

Vorige vergadering:
26 mei 2011
43 aanwezigen
Volgende
vergadering:
donderdag
24 november 2011
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Sinds 27 maart 2011 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 18 jaar
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Wet Bescherming persoonlijke levenssfeer
Enkele essentiële punten uit die “Wet op de privacy”.

De wet
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens
Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999.
http://www.e-privacy.be/privacywet.pdf

Enkele uittreksels:
Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door een natuurlijk persoon
in activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht.
Art. 5. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen :
wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

Enkele begrippen
Art. 1. § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder “persoonsgegevens” iedere informatie betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, …
[een foto valt ook onder deze bepaling]
§ 2. Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
§ 8. Onder “toestemming van de betrokkene”, wordt elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat
persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt.

Gegevens komen van elders
§ 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de
verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer
mededeling van de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste
mededeling van de gegevens, tenminste de volgende informatie verstrekken, tenzij de betrokkene daarvan
reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens
vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct
marketing;
De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze paragraaf bedoelde kennisgeving
vrijgesteld
a) wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of
voor bevolkingsonderzoek met het oog op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de
kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;
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Gegevens van reeds overleden personen
Dit punt wordt niet aangehaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Toch kunnen de erfgenamen de eer en de goede naam van de overleden personen inroepen en verdedigen.
Indien de verwerking van de persoonsgegevens van de overleden personen schade berokkent aan de
erfgenamen, kunnen zij op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen de verantwoordelijke
voor de verwerking een vordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid instellen. (Burgerlijke rechtbank
Brussel, 03/10/1998).

PRO-GEN en privacy
PRO-GEN heeft het alleen over “privacy” in de items Tekstuitvoer & diversen …. Standaard
personenuitvoer / Standaard stamreeks uitvoer / Standaard kwartierstaat uitvoer / Standaard
parenteel/genealogie uitvoer ….. *Standaard xxx-uitvoer met privacy-bescherming graad 1 en *Standaard
xxx-uitvoer met privacy-bescherming graad 2

Voluit
Ivo Marie Joseph Jean Victor Gilisen, onderwijzer, geboren op 16-08-1947 te Sint-Truiden. Gedoopt op 18-08-1947 te
Sint-Truiden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1971 te Tongeren, gehuwd voor de kerk op 16-07-1971 te Tongeren (Sint-Lutgart)
met Maria Theresia Magdalena Carmans, 21 jaar oud, lerares, geboren op 30-12-1949 te Hasselt, gedoopt te Hasselt,
overleden op 25-12-2007 te Borgloon op 57-jarige leeftijd, dochter van Henri François Carmans, rijkswachter, en Maria
Mathildis Rutten.

Graad1
Ivo Marie Joseph Jean Victor Gilisen, onderwijzer, geboren in 1947 te Sint-Truiden. Gedoopt in 1947 te Sint-Truiden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1971 te Tongeren, gehuwd voor de kerk in 1971 te Tongeren (Sint-Lutgart) met Maria
Theresia Magdalena Carmans, 21 jaar oud, lerares, geboren op 30-12-1949 te Hasselt, gedoopt te Hasselt, overleden op
25-12-2007 te Borgloon op 57-jarige leeftijd, dochter van Henri François Carmans, rijkswachter, en Maria Mathildis
Rutten.

Graad2
Ivo Marie Joseph Jean Victor Gilisen, onderwijzer, geboren te Sint-Truiden. Gedoopt te Sint-Truiden.
Gehuwd te Tongeren, gehuwd voor de kerk te Tongeren (Sint-Lutgart) met Maria Theresia Magdalena Carmans, 21 jaar
oud, lerares, geboren op 30-12-1949 te Hasselt, gedoopt te Hasselt, overleden op 25-12-2007 te Borgloon op 57-jarige leeftijd,
dochter van Henri François Carmans, rijkswachter, en Maria Mathildis Rutten.

SELPP.VTX
Dit is een programma van Wim Nelis. Het staat op onze jaarlijkse dvd. Het programma is bedoeld om in
uw bestand alle personen op te sporen die niet onderhevig zijn aan de Wet op de Privacy.

Werkwijze
mArkeer …… Opgeslagen voorwaarde kiezen …. Personen zonder privacy bescherming …. Pas
eventueel menu aan ….
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Het verwerken verloopt in verschillende fasen. Sommige fases gaan zeer snel, andere kunnen erg lang
duren. Er wordt in de loop van het programma naar heel veel dingen gekeken:
- Gewone dingen zoals bescherming aan de hand van de overlijdensdatum en geboortedatum.
- Maar het programma poogt ook bescherming te bepalen uit gegevens van de ouders, de kinderen
en de partners.
Na afloop …. seLecteer …. Gemarkeerde records
Indien u nu een uitvoer zou maken vanuit deze geselecteerde records dan komen de mensen die privacy
zouden moeten genieten toch voor in de uitvoertekst.
Om geen privacy-gevoelige personen in de tekst te hebben, moet de SELPP-selectie geëxporteerd worden
naar een nieuw bestand.
Keer terug naar hoofdmenu ….. PRO-GEN hulpprogramma's …. Export …. PRO-GEN export …. Enz.
Pas wanneer u vanuit dit nieuwe bestand een tekstvoer maakt, zal er in die tekst geen enkel privacygevoelig persoon meer voorkomen.

Patch 19
GEDCOM
De nieuwe patch voor PG3.0b. Een van verbeteringen betreft de aanpassing van de GEDCOM-tag's van
kerkelijk en wettelijk huwelijk door middel van TYPE. Voeger werd ORDI gebruikt bij kerkelijk
huwelijk.
Weergave Wettelijk huwelijk

Weergave Kerkelijk huwelijk

1 MARR
2 TYPE Civil
2 DATE 11 FEB 1887

1 MARR
2 TYPE Church
2 DATE 20 FEB 1735

Het gevolg is dat deze vorm door andere programma’s beter herkend wordt. Door deze verandering ziet
de uitvoer van een PG3.0b-GEDCOM er op GeneNet beter uit dan voorheen. Bvb.
Gehuwd op 1 mei 1822, Borgloon, met Maria Timmermans , geboren op 13 mei 1777 - Hendrieken, overleden op 21 februari 1855 Borgloon leeftijd bij overlijden: 77 jaar oud, Landbouwster (ouders :

Joannes Guilielmus Timmermans †1810 &

(huwelijk: Church [15 oktober 1801] Hendrieken) , en hun kinderen:

Maria Margaretha Marchal )
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HTML/CSS
Extra navigatie-balk onderaan elke pagina.

Onze dvd en IE9
Bij gebruik van nieuwe IE9 treedt er bij onze jaarlijkse dvd een fout op . Die fout treedt niet op bij de
lagere versie IE8. Gelukkig is fout te “omzeilen”.

ALT+F1
Met Alt+F1 kunt u kleine programma’s oproepen.
Bvb. installeer vanaf onze dvd ….. Extra software voor PRO-GEN …. Bladeren …. (p.1) Cal_Rep,
Republikeinse kalender en (p.2) DateCalc, date Calculator.
PRO-GEN hoofdmenu …. Wijzigen gegevens personen …. In de Totaallijst of in het Relatieschema of in
het persoonsblad …. Druk Alt+F1 en bekom het menu Overzicht oproepbare programma’s …. Kies
daarin een van genoemde programm’s.
Beide programma’s zijn erg nuttig in gebruik.
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http://www.pro-gen.be
Maatschappelijke zetel:
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
België
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
E-mail:
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)
jp.neven@pro-gen.be (secretaris)
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

Ivo

