Privacyverklaring
Algemeen
Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met de verwerking ervan. Wij doen er alles aan
om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring;

•

de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens;

•

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft;

•

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•

op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden zijn wij ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden
maatschappelijke zetel: Begijnhof 32, 3800 Sint-Truiden
begijnhof.buurtcomite@gmail.com
Data Protection Officer: Peter Maes

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden (gesteund op volgende rechtsgronden):
•

om te kunnen inschrijven en deelnemen aan de activiteiten van vzw Begijnhof Buurtcomité
Sint-Truiden (uitvoering overeenkomst/opdracht ten aanzien van betrokkene)

•

het verschaffen van informatie op vraag van de betrokkene (uitvoering overeenkomst/opdracht
ten aanzien van betrokkene)

•

het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of herinneringen (toestemming betrokkene)

•

het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

•

het in orde brengen van verzekeringsverplichtingen (wettelijke verplichting)

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken zowel persoonsgegevens van leden van de vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden, als
van deelnemers aan de activiteiten. Voor de hogervermelde doelstellingen kunnen wij de volgende
beperkte set van persoonsgegevens van jou vragen en deze opslaan, verzamelen en/of verwerken:
•

Naam en voornaam

•

E-mailadres

•

Telefoon/gsm-nummer

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
We gebruiken de verzamelde gegevens zoals aangegeven alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons bezorgt zullen wij enkel aan derde partijen (dienstverleners) verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Deze dienstverleners kunnen zich bevinden op locaties buiten de Europese Unie. In dat geval wordt de
bescherming van je gegevens verzekerd doordat deze zich bevinden in landen die beschikken over een
adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de ontvangers zich bevinden in de Verenigde Staten
van Amerika en zijn toegetreden tot het Privacy Shield en er gepaste contractuele bepalingen werden
afgesloten met de ontvangers.
Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de websiteomgeving (website platform
en -hosting). In de dienstverleningsovereenkomst met deze derde partij (verwerker) liggen de nodige
afspraken vast om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit gegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben
•

tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn

•

tenzij jij ons hiertoe (schriftelijk) toestemming hebt gegeven – je hebt het recht deze
toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid
van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel wat op grond van de wet is vereist. Concreet toegepast
houdt dit bv in dat zodra je je toestemming intrekt om op de hoogte te blijven van toekomstige edities
van de kunsthappening je persoonsgegevens niet langer bewaard zullen worden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
•

De personen die namens vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden van jouw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen die toegang kunnen
verschaffen tot persoonsgegevens;

•

We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•

De medewerkers van vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden zijn allen terdege geïnformeerd
over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij een aantal gegevens aan de hand van cookies. Cookies
zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat
waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone,… Waar we het hierna
hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies brengen de veiligheid van jouw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen
verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat
aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website
bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden
gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak
onze website wordt bezocht, via welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s
het meest wordt geklikt,… Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben,
hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
Als je ervoor kiest om de cookies uit te schakelen, dan kan dat op verschillende manieren, afhankelijk
van welk type browser je gebruikt:
-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

-

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen.

-

Safari op de Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

-

Safari op uw iPhone, iPad of iPod touch: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

-

Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen door het uitschakelen van cookies mogelijk
niet zo duidelijk zijn, of dat het (op termijn) onmogelijk is om bepaalde applicaties of formulieren op
de website te gebruiken.

Jouw rechten omtrent je persoonsgegevens
Je hebt zoals voorzien in de regelgeving verschillende rechten die je kan toepassen op je
persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering
van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen om je rechten toe te
passen. Je kan ons ook contacteren via de contactpagina van de website www.kunsthappening.be

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou
hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Wijziging privacy statement
Vzw Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen
we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 30 april 2019.

