Privacyverklaring voor op www.mijnvereniginginbocholt.be

Veilig beheer van uw gegevens
Elke vereniging engageert zich om uw persoonlijke informa8e steeds veilig te beheren. Hiertoe hee=
elke vereniging een eigen privacybeleid ingesteld dat beantwoordt aan de geldende
privacywetgeving.
Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
De verenigingen hebben uw gegevens nodig om hun engagement naar u en uw kinderen toe te
kunnen uitvoeren.
Om te kunnen genieten van de ac8viteiten van de verenigingen, dient u een minimum aan
persoonsgegevens ter beschikking te stellen.
Toestemming
Wanneer dit nodig is (bvb. voor het maken en publiceren van foto’s), zullen de verenigingen uw
toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. Als u niet langer beroep wil doen op die
dienstverlening kan u steeds uw toestemming intrekken.
Hergebruik
De verenigingen kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren in het kader van hun
ac8viteiten, alsook om u bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in hun aanbod of vergelijkbare
nieuwe ac8viteiten.
De computer zegt “nee”
De verenigingen maken geen gebruik van automa8sche beslissingen via computersystemen (vb.
proﬁling) in func8e van hun aanbod.
InformaEe binnen Europa
De verenigingen bewaren uw informa8e bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat ze zeker zijn over
de bescherming van de gegevens, tenzij ze geen andere oplossing hebben. Als de verenigingen uw
gegevens toch beheren buiten Europa, doen ze dit enkel in ‘veilige landen’.
Archief
De verenigingen bewaren alle gegevens in hun archief zoals dat weIelijk verplicht is. Ze houden uw
gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernie8gen.
U blijI baas
U blij= baas over uw gegevens. U kan al8jd opvragen wat de verenigingen van u bewaren. U kan
vragen om uw gegevens aan te passen of te verwijden, tenzij de wet dit belet.
Als het fout loopt
De verenigingen nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als uw gegevens toch bedoeld of
onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen de verenigingen u daar steeds van op de
hoogte stellen.
Als u vragen of klachten hee=, kan u terecht bij de vereniging waar u zichzelf of uw kinderen
inschreef of bij de toezichthoudende autoriteit.

Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van de maatregelen voor gegevensbescherming vind je op de
website van de verenigingen.
Contactgegevens:
De contactgegevens vindt u terug op de website van de verenigingen.
Wilt u meer informa8e of gaat u niet akkoord met het standpunt van de vereniging? Surf dan zeker
naar
- www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit).
- hIps://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie (Vlaamse Toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens)
Eventueel kan u daar een klacht indienen.

