Privacyverklaring ‘Buurtzorg Oltoope’

Brugge 4 september 2019

Een algemene verordening van gegevensbescherming (25/5/2018), opgelegd door Europa – GDPR
(General Data Protection Regulation), vraagt ons deze verklaring op te maken waarin geïnformeerd
wordt wat er met deze gegevens gebeurt.
Met deze privacyverklaring willen wij, Buurtzorg Oltoope’, heldere en transparante informatie geven
over welke gegevens we verzamelen in het kader van onze activiteiten en hoe wij omgaan met de
persoonsgegevens van leden en hun kinderen, deelnemers, sponsors, bezoekers… Wij leggen in deze
verklaring uit waarom en welke gegevens wij bijhouden.
Contactgegevens
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring
kan je steeds terecht bij:
Hugo DE BONDT, Astridlaan 207, 8310 Assebroek / Brugge
- gsm 0496/474.090

-

hugodebondt@hotmail.com

Welke gegevens worden verzameld?
° persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer(s));
° persoonlijke kenmerken: geslacht;
° beeldmateriaal en geluidsopnamen;
° voor al onze leden en hun kinderen: geboorteplaats en -datum, gehuwd of samenwonend met…
Waarom gebruikt ‘Buurtzorg Oltoope’ de gegevens?
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechts-gronden:
° uitnodigen van leden en niet-leden op onze activiteiten;
° informatie aan leden en niet-leden over onze werking en onze activiteiten;
° leden op de hoogte houden over onze werking en onze activiteiten via een nieuwsbrief (of via onze
website);
° leden en hun kinderen feliciteren bij een bijzondere reden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Nooit zullen wij persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en
toegestaan is.
Bewaartermijn van persoonsgegevens (vanaf invoering van de GDPR op 25/5/2018)
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze gegevens werden verstrekt.
° Persoonsgegevens van leden van ‘Buurtzorg Oltoope’, deelnemers, bezoekers, bezochte personen
en sponsors: onmiddellijke stopzetting op vraag van leden of deelnemers of na tien jaar.

° Stopzetting van de nieuwsbrief op vraag van de deelnemer.
° Registratie van activiteiten, beeldmateriaal en geluidsopnames: 10 jaar.
Rechten omtrent de persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens uit onze
bestanden. Hiervoor kan je op elk ogenblik met ons contact opnemen. Onze contactgegevens kan je
bovenaan terug vinden.
Ook heb je het recht om te vragen jouw gegevens over te dragen aan jezelf of in uw opdracht aan
een andere partij. Wij kunnen je wel vragen jezelf te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.
Foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames van en over privépersonen kunnen bij verspreiding voor
discussie zorgen. Voor alle beeldmateriaal en geluidsopnames die opgenomen zijn tijdens activiteiten
door of met de medewerking van ‘Buurtzorg Oltoope’, kan je vooraf mededelen dat je niet akkoord
gaat met de verspreiding ervan op welke wijze ook. ‘Buurtzorg Oltoope’ zal steeds vooraf melden dat
er zal opgenomen worden.
Ouders (en lid van ‘Buurtzorg Oltoope’) met kinderen jonger dan 16 jaar zullen gevraagd worden een
document te ondertekenen voor akkoord dat geluidsopnames én beeld- en filmmateriaal verspreid
worden. Aan jongeren tussen 16 en 18 jaar zal gevraagd worden dit document persoonlijk te
ondertekenen.
Beveiliging van de persoonsgegevens
Volgende maatregelen hebben wij genomen tegen onrechtmatige verwerking van je gegevens:
° alle personen die namens ‘Buurtzorg Oltoop’ uw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan
geheimhouding ervan;
° de leden van het bestuur en de vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens;
° wij testen en evalueren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen;
° wij maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
° regelmatig maken wij back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij mogelijke
incidenten.
Klachten
Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan zeker contact op met ons.
Ben je ontevreden over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Je kan je dan richten tot
de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).
Bekendmaking van deze verklaring
Na consultatie van de leden werd deze verklaring unaniem goedgekeurd op 4 september 2019. De
bekendmaking gebeurt via een mail of brief aan alle leden en sponsors. ‘Buurtzorg Oltoope’ kan deze
verklaring altijd wijzigen dat wordt goedgekeurd en bekendgemaakt via de bovenvermelde kanalen
(met vermelding van de datum van wijziging).

