Nederlandse Vereniging te Brussel vzw
Leuvensesteenweg 4A – Tervuren

Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging VZW

Deze verklaring heeft tot doel transparante informatie te geven over welke gegevens de Nederlandse
Vereniging verzamelt en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. De Nederlandse Vereniging
VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De Nederlandse Vereniging
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe Algemene
Verordening Gegevens-bescherming(AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is en gebaseerd is op de
EU-regels uit de General Data Protection Regulation (GDPR).
Dit brengt met zich mee dat de Nederlandse Vereniging:
•
•

•
•
•

Persoonsgegevens verwerkt met het oog op de doelstellingen zoals beschreven in Artikel 2 van
haar Statuten. Verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke
nodig zijn voor deze doeleinden;
Onder persoonsgegevens die door de Nederlandse Vereniging tot op heden bijeen zijn gebracht
in een databank wordt verstaan: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer(s),
datum van vestiging in BE, @adres, foto’s van deelnemers aan activiteiten en andere bijzondere
gebeurtenissen.
Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij wettelijk noodzakelijk;
Op de hoogte is van de rechten omtrent de persoonsgegevens en de leden hierop wil wijzen.

Als na het bestuderen van de privacyverklaring, vragen bestaan over de verwerking van uw
persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Nederlandse Vereniging
Leuvense Steenweg 4a
3080 Tervuren
secretaris@nederlandse-vereniging.eu
Telefoon: 02/767 76 87
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
De persoonsgegevens worden door de Nederlandse Vereniging VZW verwerkt voor o.m. de volgende
taken met rechtsgronden:
• Het plannen van activiteiten en het contacteren van en communiceren met de leden in dat kader
(gerechtvaardigd belang).
• Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Nederlandse Vereniging (uitvoering
overeenkomst);
• Het versturen van het e-blad, uitnodigingen voor vergaderingen, ledenlijst etc (toestemming
betrokkene);
Voor de bovenstaande taken worden de volgende persoonsgegevens gevraagd, verwerkt en bewaard:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres voor
informatieve en/of organisatorische redenen;
• Statutaire/wettelijke redenen; rijksregisternummer;
• Persoonlijke kenmerken: nationaliteit en vestigingsdatum in BE.

De Vereniging gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn
verkregen.
Verstrekking aan derden
De verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of met
toestemming.
Bewaartermijn
De Nederlandse Vereniging VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor zij zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging van de gegevens
De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om met een
“webmaster” uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. De
volgende maatregelen zijn o.a. genomen;
•
•
•

De Vereniging hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; back-ups
worden gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
Regelmatig worden de systemen getest;
De Webmaster is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
Ieder lid heeft op aanvraag recht op:
• Inzage en kopie van zijn of haar persoonsgegevens.
• Correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
• Uitwissing wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze
werden verzameld of verwerkt.
• Opzegging van ontvangst van missives, zendbrieven en andere communicatiemedia.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
uw rechten dan kunt U direct contact opnemen met de secretaris van de Vereniging of met de
Webmaster. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen of om een procedure in rechte aan te spannen
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is in België de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming,
Wijziging privacy statement
De Nederlandse Vereniging kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging wordt op de website
vermeld.
Paul Brouwer (Secretaris)

