Privacyverklaring heemkring Gestella vzw

De heemkring Gestella vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het kennis nemen van deze privacyverklaring vragen heeft of
dat u contact met ons wenst op te nemen kan dit via navolgende contactgegevens: Gestella
vzw, Warandestraat 29b te 8470 Gistel of via mail gestella@skynet.be
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Gestella vzw verwerkt ten behoeve van volgende
doeleinden en rechtsgronden:
-

Om het lidmaatschap bij Gestella vzw administratief te verwerken (aansluiting,
verlenging abonnement, afsluiten verzekeringsdossiers, …).
Om de hoedanigheid t.o.v. en binnen de vereniging Gestella vzw te specifiëren (lid,
erelid, bestuurslid, sympathisant, bezoeker, sponsor, medewerker,…).
Om de deelname aan activiteiten (mede)georganiseerd door Gestella vzw
administratief te verwerken.
Voor het administratief beheer van handelingen die betrekking hebben op de
organisatie en werking van Gestella vzw (schenkingen, activiteiten werkgroepen,…).
Voor het versturen van allerlei publicaties uitgaande van Gestella vzw.
Voor het opmaken van subsidiedossiers voor de overheid.

Welke gegevens?
Voor de voormelde doelstellingen kan Gestella vzw volgende gegevens vragen, opslaan,
verzamelen en verwerken:
- Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
rijksregisternummer.
- Foto- en beeldmateriaal die tijdens de door Gestella vzw (mede)georganiseerde
activiteiten worden genomen. Zij kunnen gebruikt worden voor publicaties uitgaande
van Gestella vzw alsook om op de website en facebook van Gestella vzw te worden
geplaatst.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de vermelde doeleinden.
Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de
door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
(schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn.
Gestella vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan één jaar voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan op grond van de wet is vereist. Wat betreft het foto-en beeldmateriaal
genomen tijdens de door Gestella vzw (mede)georganiseerde activiteiten is deze periode
onbeperkt.
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Beveiliging van de gegevens.
Gestella vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Volgende maatregelen zijn er genomen:
- Het aantal personen die namens Gestella vzw van uw gegevens kennis kunnen
nemen is beperkt en is gehouden aan geheimhouding ervan; deze personen zijn
tevens geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Uw rechten omtrent uw gegevens.
U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons
kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt 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.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Wijziging privacyverklaring.
Gestella vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging(en) zullen we een
aankondiging doen op de website van de vereniging (www.gestella.be) en in het Gestella
Krantje.
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