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De Vrienden van
de Plantentuin Gent

PRIVACYVERKLARING
Contact
Als feitelijke vereniging ‘Vrienden van de Plantentuin Gent’, zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit waarom we gegevens over uw
identiteit verzamelen, hoe we ze bijhouden en wat we ermee doen.

Welke gegevens hebben we nodig?
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres
- Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer,
rijksregisternummer
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,
of andere gegevens die relevant zijn voor de het na te streven doel.
Waarom hebben we die gegevens nodig?
- Om u als lid te kunnen inschrijven bij onze vereniging
- Om u als deelnemer te kunnen inschrijven bij onze activiteiten
- Om u ons tijdschrift, nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen toesturen
Hoe bewaren we uw gegevens?
- De gegevens worden gecentraliseerd door de verantwoordelijke voor de
ledenadministratie.
Wat doen we met uw gegevens?
- We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor het doeleinde waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.
- Binnen de vereniging worden gegevens medegedeeld aan wie ze nodig heeft voor de
werking van de vereniging.
Geven we uw gegevens ook door aan derden?
-

We kunnen uw gegevens aan derden doorgeven als dat nodig is om onze activiteiten te
kunnen uitvoeren. Zo kunnen we ze bijvoorbeeld doorgeven aan een derde partij voor
het verzorgen van de uitstappen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te

-

-

waarborgen.
We geven uw persoonsgegevens ook door aan derde partijen als we hiertoe wettelijk
verplicht worden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel delen met derden indien u ons hier
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, en maximum voor een termijn van 5 jaar.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft te allen tijde recht om
- Uw gegevens in te zien.
- Uw gegevens te laten aanpassen.
- Uw gegevens te laten verwijderen.
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct met ons contact op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
De Vrienden van de Plantentuin Gent kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging
zullen we een aankondiging doen op onze website.
Deze Privacvverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 12 juni 2018
Vragen? Onduidelijkheden?
-

Contacteer onze secretaris:

Vrienden van de Plantentuin Gent
Ferdinand Cobbaut, secretaris
Fuchsiastraat 105
9000 Gent
0497-848882,
mail ferdinand.cobbaut@advalvas.be

