
  

Gebruiksvoorwaarden  
Gopress  

DEEL 1: ALGEMEEN 

1. Voorwerp  

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden regelen de wijze en de voorwaarden waarop de Vlaamse 
openbare bibliotheek (hierna: de Abonnee) gebruik kan maken van de krantendatabank Gopress, 
gedurende de “lente-actie” (1 maand gratis Gopress in april 2021).  

1.2 Cultuurconnect kent aan de Abonnee onderstaande rechten toe, mits de Abonnee de 
bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt: 

i. Recht op toegang zoals bepaald in artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden; 
ii. Recht op raadpleging van de data zoals bepaald in artikel 6 van deze 

gebruiksvoorwaarden; 
iii. Recht op gebruik van de data zoals bepaald in artikel 7 van deze 

gebruiksvoorwaarden; 

1.3 Deze rechten worden door Cultuurconnect toegekend zonder dat deze overdraagbaar zijn. 

1.4 In een contract met Mediargus NV heeft Cultuurconnect het exclusieve recht bekomen op 
het aanbieden van de diensten van Gopress aan de openbare bibliotheken. 

2. Definities 

In de onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn volgende definities van toepassing:  

Abonnee De Nederlandstalige Openbare Bibliotheek in Vlaanderen of Brussel die intekent 
op de “lente-actie”. 

Eindgebruiker Elke fysische persoon, bezoeker of lid van de Abonnee, die de bevoegdheid heeft 
gebruik te maken van de diensten van Gopress via een anonieme toegang op een 
computer in de lokalen van de Abonnee, de lokalen van de lagere of secundaire 
scholen op het grondgebied van de Abonnee of buiten de bibliotheek via Mijn 
bibliotheek. De bibliotheek biedt Gopress aan leden en bezoekers aan voor 
privé-gebruik en niet voor professioneel gebruik, zoals het reproduceren van 
artikels met het oog op het aanmaken en verspreiden van persoverzichten via 
e-mail, intranet/extranet of internet. 

Data De informatie en publicaties die beschikbaar zijn voor de gebruiker; een lijst van 
beschikbare data is terug te vinden in bijlage A. 

Mijn Bibliotheek De toepassing van Cultuurconnect om de leden van de Abonnee met hun 
gebruikersnaam of e-mail en hun paswoord te identificeren, authenticeren en 
autoriseren voor toegang tot online dienstverlening van de bibliotheek en digitale 
collecties zoals het Gopress Krantenarchief. 

Krantenarchief Publicaties die ouder zijn dan 2 publicatiedagen maken deel uit van het Gopress 
Krantenarchief. De toegang tot het Gopress Krantenarchief wordt verleend op een 
computer, tablet en smartphone in de lokalen van de Abonnee, de lokalen van de 
lagere of secundaire scholen op het grondgebied van de Abonnee of thuis via Mijn 
bibliotheek. 
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Kiosk Visueel intuïtief publicatieoverzicht in kioskvorm aangeboden onder de naam 
Gopress Kiosk, waarbij kranten en magazines van de laatste zeven dagen visueel 
worden aangeboden. De Gopress Kiosk bevat het integrale Gopress 
Krantenarchief, inclusief de artikels van de laatste 2 publicatiedagen. De toegang 
tot de Gopress Kiosk wordt verleend op een computer, tablet en smartphone in 
de lokalen van de Abonnee. 

Zoeken De mogelijkheid om specifieke zoekacties uit te voeren om artikels te vinden. 
Artikels kunnen integraal worden doorzocht of op individuele data-elementen 
zoals titel en publicatie. Zoeken wordt aangeboden in de Cultuurconnect 
zoekomgevingen van het Gopress Krantenarchief en in de zoekomgeving van de 
Gopress Kiosk. 

Bladeren De mogelijkheid om een fotografische weergave van de gedrukte bron per pagina 
te bekijken in PDF en te navigeren tussen de pagina’s met een 
gebruiksvriendelijke bladerfunctie. Bladeren wordt enkel aangeboden voor de 
publicaties van de laatste 7 dagen in de Gopress Kiosk. 

Artikelpagina Detailpagina met de volledige tekstversie van een artikel uit een publicatie. De 
artikelpagina kan worden geraadpleegd via Zoeken of Bladeren. 

Zoom De mogelijkheid om in te zoomen op een fotografische weergave van de gedrukte 
bron. Zoomfunctionaliteit wordt enkel aangeboden in Bladeren. 

Deel artikel De mogelijkheid om artikels en publicaties aan te bevelen aan andere gebruikers 
via sociale netwerken, e-mail of sms. Deel artikel wordt aangeboden op de 
artikelpagina. 

Bewaar artikel De mogelijkheid om artikels op te slaan in tekstvorm in pdf, enkel voor 
privé-gebruik. Bewaar artikel wordt enkel aangeboden op de artikelpagina. 

Print artikel De mogelijkheid om artikels af te drukken in tekstvorm, enkel voor privé-gebruik. 
Print artikel wordt enkel aangeboden op de artikelpagina. 
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3. Recht op toegang 

3.1 Cultuurconnect kent aan de Abonnee een toegangsrecht toe dat de Eindgebruiker toelaat het 
Gopress Krantenarchief en/of de Gopress Kiosk te gebruiken binnen de voorwaarden gesteld in deze 
gebruiksvoorwaarden. 

3.2 De Eindgebruikers krijgen toegang tot de diensten vermeld in bijlage A.  

3.3 De Eindgebruikers kunnen zich 24u op 24u online in verbinding stellen, 7 dagen op 7 behalve 
in geval van overmacht of gebeurtenis die niet onder de controle valt van Gopress en onder 
voorbehoud van eventuele defecten of noodzakelijke onderhoudstussenkomsten teneinde de goede 
werking van de dienst te verzekeren. 
Indien de hiervoor beschreven situaties zich voordoen, verwittigt Cultuurconnect de Abonnee en 
geeft de geschatte duur van de onbeschikbaarheid van het netwerk aan. 

3.4 De Eindgebruiker krijgt anonieme toegang tot de dienst Gopress Krantenarchief op een 
computer, tablet en smartphone in de lokalen van de Abonnee, de lokalen van de lagere of 
secundaire scholen op het grondgebied van de Abonnee. 

3.5 De Eindgebruiker krijgt anonieme toegang tot de dienst Gopress Kiosk op een computer, 
tablet en smartphone in de lokalen van de Abonnee. 

3.6 De Eindgebruiker krijgt buiten de bibliotheek enkel toegang tot de artikelpagina’s van 
Gopress Krantenarchief via de persoonlijke aanmeldgegevens van Mijn Bibliotheek, onder de 
voorwaarde dat de Eindgebruiker lid is van de Abonnee. 

4. Recht op raadpleging 

4.1 Cultuurconnect kent aan de Abonnee het recht toe zijn gebruikers de data te laten              
raadplegen zoals gespecificeerd in bijlage A. 

5. Recht op gebruik van de data 

5.1 De Eindgebruiker mag een artikel oproepen op het scherm waardoor de tekst wordt             
opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de computer. 

5.2 De Eindgebruiker mag een artikel eveneens permanent bewaren op zijn harde schijf of een              
andere vorm van permanent geheugen; de download van een artikel is mogelijk in het formaat PDF                
voor bepaalde kranten. 

5.3 De Eindgebruiker mag het artikel afdrukken. 

5.4 Bovenstaande vormen van reproductie van het artikel zijn enkel toegestaan voor           
privé-doeleinden. Reproductie via intranet of extranet is niet toegelaten. 

5.5 De Eindgebruiker mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan de data, noch de data             
verplaatsen of vertalen of vervangen of er afgeleide werken van maken of de naam weglaten van                
Gopress, de auteurs, de uitgever of gelijk welke andere informatie waarop Gopress of de auteur               
rechten heeft. 

5.6 De Eindgebruiker mag het artikel niet publiek verspreiden, tenzij via de door Gopress             
aangeboden sociale media tools. 

5.7 De Eindgebruiker mag het artikel niet reproduceren voor commerciële of promotionele           
doeleinden en het concrete gebruik mag de eer, de goede naam of morele rechten van de auteur van                  
het werk niet schaden. 
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5.8 De Abonnee verbindt zich ertoe om illegaal gebruik, onder welke vorm of op welke manier               
dan ook, tegen te gaan en legt zijn gebruikers dezelfde verplichting op. 

5.9 Deze gebruiksvoorwaarden brengen geen eigendomsrecht met zich mee op de data en doen             
geen afbreuk aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en bescherming van            
databanken. 

6. Regels met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Eindgebruiker 

6.1 De persoonlijke identificatiegegevens, die de Eindgebruikers toelaten zich te identificeren en 
zich via Mijn Bibliotheek toegang te verschaffen tot de site, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze 
moeten geheim worden gehouden en mogen niet worden verspreid.  

6.2 Elk gebruik van de dienst door de Eindgebruiker buiten de beperkingen van deze 
overeenkomst, kan na een ingebrekestelling aanleiding geven tot verbreking van deze overeenkomst.  

6.3 Om persoonlijke toegang te verkrijgen bij het eerste gebruik van Gopress buiten de lokalen 
van de bibliotheek registreert de Eindgebruiker, na aanmelding bij Mijn Bibliotheek, zijn e-mailadres 
bij Gopress. Het e-mailadres van de Eindgebruiker uit Mijn Bibliotheek wordt vooraf ingevuld in het 
registratiescherm van Gopress, maar het wordt duidelijk gemaakt dat de Eindgebruiker een ander 
e-mailadres kan invullen. In DEEL 2 van deze gebruiksvoorwaarden  wordt duidelijk gemaakt op 
welke manier het e-mailadres in het kader van Gopress kan verwerkt worden. 

6.4 De Eindgebruiker wordt er middels een tekstboodschap op attent gemaakt dat zijn 
persoonsgegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden en in geen geval voor commerciële 
doeleinden worden gebruikt of verspreid, tenzij de Eindgebruiker daarvoor expliciet de toestemming 
geeft.  

6.5 Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht – ook wel 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Gopress ziet erop toe dat de 
persoonlijke gegevens zijn beschermd overeenkomstig het vigerende wettelijke kader  dat aan de 
gebruiker onder meer een toegangsrecht en recht op aanpassing toekent. De Eindgebruiker wordt 
attent gemaakt op zijn inzage- en verbeteringsrecht en kan ten allen tijde zijn account verwijderen. 
Cultuurconnect sluit een verwerkersovereenkomst af met de leverancier van Gopress, in de mate dat 
dit relevant is in het kader van de door de leverancier geleverde diensten.  

7. Regels met betrekking tot het gebruik van de dienst 

7.1 Gopress en Cultuurconnect verbinden zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om een 
optimale toegang tot de site te verzekeren evenals wat betreft de raadpleging en het gebruik van de 
data overeenkomstig de gebruiken op het internet. Gopress en Cultuurconnect zullen eventuele 
storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. 

7.2 Gopress en Cultuurconnect zijn niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door de 
diensten van derden, zelfs via de applicatie van Gopress. De Abonnee kan deze derden rechtstreeks 
aanspreken. 

7.3 De Abonnee erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de 
grenzen ervan, meer bepaald: 

- Dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de werken volgens de 
bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden en met naleving van alle wetten 
en respect voor de rechten van derden. Gopress en Cultuurconnect kunnen bijgevolg 
niet gehouden zijn t.a.v. de Abonnee wat betreft schade veroorzaakt door gebruik 
van de werken behoudens wat betreft de auteursrechten zoals voorzien in de 
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betreffende bepalingen ‘Auteursrecht’ van deze gebruiksvoorwaarden. De Abonnee 
vrijwaart Gopress en Cultuurconnect in dit verband voor elke schade die zij zou lijden 
door de niet naleving van deze verbintenis. 

- Dat hij op de hoogte is van de aard van het internet, en meer specifiek van de 
technische mogelijkheden en de tijd die vereist is voor de raadpleging, het opvragen 
en het overmaken van de werken; 

- Dat hij alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn computer voldoet 
aan de technische vereisten die hem toelaten de werken te raadplegen; 

- Dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens 
en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen 
teweeg brengen. 

7.4 Het is de Abonnee niet toegelaten het systeem te gebruiken voor handelingen en 
gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette of deze 
overeenkomst, noch enige daad te stellen die op enig ogenblik de goede werking van het platform op 
welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.  
Hieronder vallen ondermeer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: 

- pogingen tot inbraak in het netwerk, het platform of andere door Gopress verstrekte 
diensten; 

- het uploaden van virussen; 
- hacken of een poging tot hacken 
- het zonder toestemming binnendringen van andere computers of 

computersystemen; 
- het kopiëren van de software; 
- het aanwenden van enig (automatisch) systeem zoals maar niet beperkt tot robots, 

spiders, 
- het toelaten van crawlers etc. met als bedoeling een toegang tot de databank te 

creëren op zo’n manier dat er meer zoekopdrachten naar de databank worden 
verstuurd dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het 
gebruik van een normale web browser realiseerbaar is. 
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8. Auteursrecht 

8.1 Gopress vrijwaart de Abonnee tegen alle auteursrechtelijke aanspraken van de 
oorspronkelijke auteurs in verband met het gebruik van data, voor zover dit gebruik gebeurt binnen 
de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en geen afbreuk doet aan de eer of goede naam van 
de auteur. 

8.2 De Abonnee maakt gebruik van de diensten van Gopress zonder dat de aldus ontstane data 
kunnen beschouwd worden als een nieuw werk dat nieuwe auteursrechtelijke aanspraken in het 
leven roept in hoofde van de Abonnee. 

9. Helpdesk 

9.1 In alle gevallen is de Abonnee zelf eerstelijnshelpdesk voor de Eindgebruiker. 

9.2 Voor het beheer van toegang kan de Abonnee terecht bij Cultuurconnect via 
servicedesk@cultuurconnect.be (maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u).  

9.3 Voor het Gopress Krantenarchief kan de Abonnee terecht bij Cultuurconnect via 
servicedesk@cultuurconnect.be (maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u).  

9.4 Voor de Gopress Kiosk kan de Abonnee terecht bij Gopress via ask@gopress.be, bijvoorbeeld 
wanneer publicaties niet op tijd zijn geleverd. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

10.2 Alle geschillen omtrent de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze 
gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel. Cultuurconnect en de 
Abonnee Partijen verbinden er zich evenwel toe om alle redelijke inspanningen te leveren om de 
eventuele geschillen in der minne te regelen.  
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DEEL 2: BESCHERMING EN VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

Cultuurconnect handelt als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de privacywetgeving, 
en de Abonnee handelt als gebruiker.  

2. Definities 

In DEEL 2 worden dezelfde definities gehanteerd als in de toepasselijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waaronder in ieder geval begrepen de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

3. Algemene gegevens betreffende de verwerking van persoonsgegevens 

3.1 Categorieën van betrokkenen 

De betrokkenen zijn eindgebruikers van Gopress, namelijk leden van de openbare bibliotheek, die via 
hun Mijn Bibliotheek profiel gebruik maken van het IT-platform via een website. 

3.2 Categorieën van persoonsgegevens 

Een aantal gegevens wordt door de eindgebruiker verstrekt bij de (eenmalige) registratie in Mijn 
Bibliotheek, dat een onderdeel is van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect. 
Na registratie in Mijn Bibliotheek krijgt de eindgebruiker een uniek Mijn Bibliotheek profiel 
toegewezen in Mijn Bibliotheek. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader 
van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is omstandig geregeld in de Overeenkomst 
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek (en meer bepaald Bijlage 1 ‘Datagebruikersovereenkomst’ 
ervan) die tussen Cultuurconnect en de gebruiker gesloten wordt. 

Inloggen op Gopress gebeurt via het Mijn Bibliotheek profiel. Zo kan de eindgebruiker altijd correct 
geïdentificeerd worden bij het aanmelden (en kan er bijvoorbeeld steeds gecontroleerd worden of 
de eindgebruiker nog wel een geldig bibliotheeklidmaatschap heeft, en dus van Gopress gebruik kan 
maken). 

In het kader van Gopress worden volgende persoonsgegevens van eindgebruikers verwerkt:  

●      Mijn Bibliotheek profielgegevens (id, gebruikersnaam, paswoord); 

●      bibliotheekgegevens: bibliotheek; 

●      Contactgegevens: e-mailadres; 

●      Gebruiksdata, met name de geraadpleegde artikels per Mijn Bibliotheek profiel:datum 
en tijd van raadpleging, publicatie-titel, artikel-titel. 
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Daarnaast verwerkt de leverancier van Gopress een aantal persoonsgegevens voor eigen doeleinden. 
Voor doeleinden van gebruiksanalyse en permanente optimalisatie van het webplatform voor de 
eindgebruikers verwerkt de leverancier 

●      Elektronische gegevens verzameld door cookies, bv. browser type, het gebruikte 
besturingsprogramma, de bezochte pagina's, IP-adres. 

De leverancier is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke en heeft zich ten aanzien van 
Cultuurconnect contractueel verbonden om alle verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke 
dienaangaande strikt na te leven, zoals onder meer het aanwezig zijn van een afdoende rechtsgrond 
voor de verwerking, alsook een transparante en correcte informatieverstrekking aan de 
eindgebruikers van Gopress. 

3.3 Doeleinden van verwerking 

●      Identificatie en autorisatiedoeleinden 

-        verwerkingen ikv identificatie en autorisatie van de eindgebruiker; 

●      Functionele doeleinden 

-        verwerkingen die nodig zijn om Gopress te kunnen verlenen aan eindgebruikers; 

-        Gebruikerscommunicatie die nodig is voor algemene Gopress ondersteuning (met 
uitsluiting van elke vorm van direct marketing-communicatie), indien dergelijke 
communicatie noodzakelijk is in het kader van het gebruik door de eindgebruikers. Dit is 
het enige doeleinde waarvoor gebruikersnaam en e-mailadres desgevallend kunnen 
verwerkt worden. 

●      Beheerdoeleinden 

-        verwerkingen ikv (gebruikers)beheer, hosting, support en helpdesk 

●      Loggingdoeleinden 

-        verwerkingen ikv registratie van gebruikersactiviteiten voor probleemoplossing en audit 
doeleinden; 

●      Analytische doeleinden 

-        verwerkingen ikv genereren van rapporten en statistieken op basis van gebruik vanuit 
perspectief van de eigen bibliotheek; 

-        verwerkingen ikv genereren van rapporten en statistieken op basis van gebruik vanuit 
bovenlokaal perspectief. 

3.4 Plaats waar de persoonsgegevens bewaard worden 
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De gegevens die in het kader van het gebruik van Gopress opgeslagen worden, worden bewaard in                

België. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de              

beoogde verwerking. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU. 

4. Organisatie van de informatiebeveiliging 

4.1 Informatiebeveiligingsbeleid en functionaris voor gegevensbescherming 

Cultuurconnect hanteert een geschreven informatiebeveiligingsbeleid, waarin de strategieën en de 
weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging worden omschreven, en werkt dit periodiek, op 
basis van evaluaties, bij. Cultuurconnect implementeert passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen zoals vereist onder artikel 32 AVG. 

Cultuurconnect beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die voldoet aan de 
vereisten van de AVG. 

Met alle medewerkers die naar aanleiding van de uitoefening van hun functie toegang moeten 
hebben tot persoonsgegevens sluit Cultuurconnect vertrouwelijkheidsovereenkomsten af dat zij die 
toegang enkel uitoefenen in het strikte kader van de uitoefening van hun functie. 

4.2 Beheersplan voor gegevenslekken 

Cultuurconnect beschikt over een beheersplan voor het geval er zich beveiligingsincidenten 
voordoen die de beschikbaarheid, de integriteit en/of de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens 
in gevaar brengen (inbreuk in verband met persoonsgegevens, zie art. 4 AVG). Deze procedure 
omschrijft de te nemen stappen bij ontdekking van een gegevenslek alsook welke personen 
verantwoordelijk zijn om dit incident aan te pakken en zo een gezonde toestand te herstellen.  

Met betrekking tot gegevenslekken die ten aanzien van betrokkenen een wettelijke meldplicht in 
hoofde van Cultuurconnect doen ontstaan, engageert Cultuurconnect zich ertoe om hiervan ook en 
minstens gelijktijdig de Abonnee op de hoogte te stellen. 

Cultuurconnect houdt een inventaris van gegevenslekken bij. 

4.3 Verwerkersovereenkomst met de leverancier 

Gopress is een op zichzelf staand systeem dat breed wordt aangeboden. Cultuurconnect heeft 
afspraken gemaakt met de leverancier opdat ook de Nederlandstalige openbare bibliotheken in 
Vlaanderen en Brussel deze dienst kunnen afnemen. Cultuurconnect heeft dienaangaande een 
contract afgesloten met de leverancier van Gopress, Belga. Cultuurconnect heeft een 
verwerkersovereenkomst afgesloten met de desbetreffende leverancier. Die 
verwerkersovereenkomst is opgesteld op basis van de systematiek van de "referentiemaatregelen 
voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens" van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (nu: Autoriteit Gegevensbescherming), 

4.4 Informatieverstrekking aan eindgebruikers 
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De informatieverstrekking aan de eindgebruikers gebeurt enerzijds via de Privacyverklaring 
Bibliotheekwebsite (wat het luik Mijn Bibliotheek profiel betreft; zie boven 3.2) en anderzijds via de 
Privacyverklaring gepubliceerd op de betreffende website. 

4.5 Documentatie 

Cultuurconnect houdt alle relevante documentatie met betrekking tot informatiebeveiliging bij en 
werkt die regelmatig bij. Cultuurconnect zal een vraag om inzage door de gebruiker met betrekking 
tot verwerking van persoonsgegevens onder de Overeenkomst niet op onredelijke gronden 
weigeren.  

Verder kunnen eindgebruikers (betrokkenen) alle rechten uitoefenen die de AVG hen toekent, op de 
wijze voorzien in de AVG. 

5. Toegang tot persoonsgegevens door de Abonnee 

Bevoegde bibliotheekmedewerkers hebben via de Mijn Bibliotheek Beheermodule toegang tot de 
Mijn Bibliotheek profielen van de eigen leden. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens 
in het kader van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is omstandig geregeld in de 
Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek (en meer bepaald Bijlage 1 
‘Datagebruikersovereenkomst’ ervan) die tussen Cultuurconnect en de Abonnee gesloten wordt. 

Bibliotheken hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van 
Gopress worden gegenereerd (gegevens betreffende geraadpleegde artikels). 

2. Rapporten en statistieken 

Bevoegde bibliotheekmedewerkers kunnen via de Mijn Bibliotheek Beheermodule rapporten en 
statistieken genereren en inzien over het gebruik van Gopress door de eigen eindgebruikers in het 
kader van statistische verwerking. De statistieken worden gegenereerd op basis van keuze van een 
actie (gelimiteerde lijst, bijv. ‘Krantenartikel gelezen’, ‘Krant geopend’, ‘Raadpleging in de bib/van 
thuis uit/op school’). De statistieken zijn algemeen en niet terug te brengen naar concrete 
eindgebruikers. 

3. Direct marketing 

Bevoegde bibliotheekmedewerkers kunnen van Cultuurconnect op expliciete vraag een lijst bekomen 

van eigen eindgebruikers die Gopress gebruiken. Indien de gebruiker op basis van een dergelijke lijst 

van de eigen eindgebruikers (eindgebruikers die een abonnement hebben bij de eigen bibliotheek of 

samenwerkingsgroep) communicatie wil sturen (bijv. over de activiteiten en diensten van de eigen 

bibliotheek), dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor (inclusief het respecteren van de geldende 

wetgeving ter zake; verwerking en bescherming van persoonsgegevens) volledig bij de gebruiker als 

verwerkingsverantwoordelijke. 

De gebruiker staat in voor de wettelijke grondslag voor de verwerking en het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de eindgebruiker te informeren over de verwerking en de 

bescherming van zijn persoonsgegevens in dat kader. 
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Bijlage A: Data 

De door de gebruikers te consulteren data zijn beperkt tot die data waarvoor Gopress over de nodige 
licenties beschikt en waarvoor bijgevolg de vereiste auteursrechtelijke afspraken gemaakt werden 
tussen de uitgevers en de journalisten. Gopress stelt alles in het werk om het aantal niet te 
consulteren data tot een minimum te beperken. 
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Publicatie Archief tot 
  
De Morgen juli 1998 

Het Laatste Nieuws juli 1999 

De Tijd januari 1988 

De Gazet van Antwerpen januari 1996 

Het Belang van Limburg januari 1993 

Het Nieuwsblad juli 1998 

De Standaard juli 1998 

Het Volk  januari 2000-2008 

Metro (NL – FR) 2001 

Persagentschap Belga (enkel beschikbaar in zoeken, 
niet in bladeren) 

1995 

Trends januari 1995 

Knack januari 1995 

Weekend-Knack januari 1995 

Focus januari 1995 

Le Vif/L’Express (FR) januari 1995 

Tendances (FR) januari 1995 

Le Soir 

La Libre 

Humo 

MO* 

Krant Van West-Vlaanderen 

januari 2005 

 

Klasse voor leerkrachten 1990 

Klasse voor ouders 1990 

Wablieft 

Trouw 

De Volkskrant 

De Zondag 

De Streekkrant 

Deze Week 

1995 

 



  

 

In het Gopress Krantenarchief zullen de data zullen ter beschikking staan van de gebruikers vanaf 7 
uur van twee dagen na publicatie.  

In de Gopress Kiosk zullen de data ter beschikking staan van de gebruikers vanaf 7u de dag van 
publicatie. 

Op het moment van contractondertekening vertegenwoordigt het aantal wegens auteursrechtelijke 
redenen niet vrijgegeven artikels ongeveer 5 % van het totaal aantal in de databank van Gopress 
opgenomen artikels. Gopress verbindt er zich toe te streven naar een verkleining van dit percentage 
niet vrijgegeven artikels, alsook een verruiming van het kranten- en tijdschriftenaanbod. 
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