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Algemene privacyverklaring
De vereniging Davidsfonds Herentals is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming ervan.
In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
verklaring.
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen met een van de bestuursleden.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Davidsfonds Herentals verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
• Het versturen van nieuwsbrieven, mededelingen en uitnodigingen, (toestemming
betrokkene via aangaan lidmaatschap)
• Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Davidsfonds Herentals en aan deze van de
overkoepelende organisatie Davidsfonds Nationaal.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,
opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm- nummer,
e-mailadres
• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum,.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.
De verwerking gebeurt door de leden van het bestuur van Davidsfonds Herentals
Bewaartermijn
Davidsfonds Herentals bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt .
Beveiliging van de gegevens
Met de verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen:
• De gegevens zijn opgeslagen op computers die door een wachtwoord zijn beveiligd. Dit
wachtwoord is alleen gekend door de eigenaar van de computer.
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• De gegevens zijn opgeslagen in files die door een wachtwoord zijn beveiligd. Dit
wachtwoord is alleen gekend door leden van het bestuur van Davidsfonds.
• De gegevens op de webstek zijn beschermd door een wachtwoord dat alleen gekend is
door de webstek verantwoordelijke in het bestuur. De firma die de webstek “host” staat
in voor verdere beveiliging.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is.
Minderjarigen: wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. In deze algemene privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan
opnemen. (zie hoofdstuk klachten).
U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Stuur hiervoor een bericht (email, sms, brief,...)
naar een van de bestuursleden.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de
toezichthoudende
autoriteit
op
het
gebied
van
privacy
bescherming.
(Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of e-mail
commission@privacycommission.be)
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