Gebruiksvoorwaarden van de
FSMA voor de deelnemers van
online webinars
ALGEMEEN
Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar en downloadbaar in het Nederlands en het Frans op de website van
de FSMA en zijn van toepassing op de registratie en deelname van online webinars georganiseerd door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook “de FSMA” of “wij”; gevestigd te Congresstraat 12-14,
1000 Brussel met ondernemingsnummer: 0544.279.965). In het kader van haar wettelijke opdrachten organiseert
de FSMA als bevoegde toezichthouder online webinars voor tussenpersonen, compliance officers en hun
teamleden teneinde bij te dragen tot hun vereiste beroepskennis, hen op de hoogte te stellen van eventueel
nieuwe regelgeving en haar verwachtingen ten aanzien van de sector uit te leggen (zie hiervoor ondermeer artikel
266 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen; artikel 87bis van de Wet van 2 augustus 2002 en
artikel 5, alinea 7 juncto artikel 13 van het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de herkenning
van compliance officers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie). Deze online
webinars worden gratis aangeboden.

UITNODIGING EN REGISTRATIE TOT DE ONLINE WEBINARS
De betrokken personen worden per email uitgenodigd om deel te nemen aan een online webinar.
Via deze uitnodigingsemail is het mogelijk om door middel van een online registratieformulier te registeren voor
het aangeboden online webinar. Hiertoe worden de volgende gegevens opgevraagd: naam, voornaam, email
adres, onderneming, en de datum van het online webinar. Tevens wordt de mogelijkheid gebonden om (indien
toepasselijk) opleidingspunten aan te vragen. Alvorens het ingevulde registratieformulier te verzenden, gelieve
uw gegevens nog eens goed na te kijken.
Na registratie ontvangt iedere deelnemer een email waarin er gevraagd wordt om zijn of haar inschrijving voor
het online webinar te bevestigen. Eventuele rechtzettingen of verbeteringen kunnen worden doorgegeven aan
compliance.inspection@fsma.be (voor de compliance officers) en rulesofconduct@fsma.be (voor de
tussenpersonen). Na deze bevestiging ontvangt de betrokken deelnemer een definitieve bevestigingsemail.
Indien u door omstandigheden toch niet aanwezig kunt zijn bij het online webinar, kunt u hiervoor eveneens een
bericht sturen aan: compliance.inspection@fsma.be (voor de compliance officers) en rulesofconduct@fsma.be
(voor de tussenpersonen).

DEELNAME AAN HET ONLINE WEBINAR
De online webinars zelf worden georganiseerd via een Teams Live Event. Indien u een geregistreerd Teams
gebruiker bent en tevens bent aangelogd in Teams, zijn uw naam en emailadres zichtbaar voor de organisator,
sprekers en moderatoren van het online webinar. Andere deelnemers hebben echter geen zicht op wie deelneemt
aan een webinar. Indien u geen Teams gebruiker bent of niet bent aangelogd in Teams, zult u als “Guest”
deelnemen aan het online webinar.
Indien u als “Guest” deelneemt aan het webinar en opleidingspunten wenst te ontvangen, zult u evenwel uw
identiteit dienen kenbaar te maken aan de FSMA. Dit is mogelijk via de Q&A voorzien in het Teams Live Event. Het
gebruik van de Q&A kan op anonieme wijze (“anonymous”) of via een “bijnaam/nickname”. Vervolgens dient u
uw volledige naam en onderneming in het vragenveld in te geven en te versturen naar de moderator. In het geval
dat u opnieuw dient aan te loggen voor het Teams Live Event (door bijvoorbeeld een slechte WiFi- of
Internetconnectie), dient u dit te herhalen. Voor het toekennen van de opleidingspunten verwerkt FSMA
bijkomend uw sessie-ID en de (duur)tijd die u heeft deelgenomen aan het online webinar teneinde te kunnen
beoordelen of u recht hebt op de voorziene opleidingspunten.

Via de Q&A kunt u vragen stellen aan onze moderatoren. Deze vragen zullen niet zichtbaar zijn voor de andere
deelnemers. Een moderator kan evenwel beslissen een bepaalde vraag mondeling toe te lichten tijdens het online
webinar. Hierbij zullen echter geen namen worden vermeld. Tevens wordt het cameragebruik door deelnemers
en het opnemen van deelnemers tijdens het online webinar niet toegestaan.
Voor de gebruiksvoorwaarden opgelegd door Teams, verwijzen wij u verder naar de website van Microsoft.

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Voor meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens m de organisatie van de online webinars, verwijzen
wij u naar het Privacybeleid van de FSMA voor de organisatie van online webinars – t.a.v. de deelnemers.

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?
Indien u concreet vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden of onze online webinars, dan kan u
ons als volgt contacteren:
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via
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rulesofconduct@fsma.be (voor de tussenpersonen);
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