SPEELPLEIN DON BOSCO VZW

PRIVACYVERKLARING “RAAD VAN BESTUUR”
Deze privacyverklaring is conform de GDPR-regulatie van 25 mei 2018.
1.

IDENTITEIT VAN DE ORGANISATIE

Speelplein Don Bosco vzw
Vrijwilligersstraat 38
2340 Beerse
Contactpersoon: Voorzit(s)ter Speelplein Don Bosco vzw, 0473 76 98 13,
info@donboscobeerse.be
Data Protection Officer (DPO): Tom Adriaensen, 0497 87 57 41,
tom.adriaensen@donboscobeerse.be
2.

WELKE PERSOONGEGEVENS WORDEN VEZAMELD

De organisatie verzamelt uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en
emailadres.
3.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om/als:
4.

Haar diensten te kunnen verlenen
Contactgegevens voor interne vragen (Personeel, weekverantwoordelijke, …)
Contactgegevens voor externe vragen (Reservaties, algemene info, …)
Publicatie in het Belgische staatsblad

TOELICHTING LEGALITEIT GEGEVENSVERZAMELING

Uw gegevens worden verzameld vanuit een wettelijke verplichting. Iedere vzw dient haar
leden van de raad van bestuur te publiceren in het Belgisch staatsblad. Indien u deze
gegevens niet kan verstrekken, kan u geen deel uit maken van de raad van bestuur.
Uw gegevens worden verzameld vanuit een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens
worden gebruikt om de werking van de organisatie te garanderen door middel van
transparante communicatie. Indien u deze gegevens niet kan verstrekken, kan u hiermee
de transparante werking van de organisatie in het gedrang brengen.
De verwerking van uw gegevens gebeurt enkel na uitdrukkelijke en actieve toestemming.
5.

‘ONTVANGERS’ VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden extern gecommuniceerd naar:
-

Overheid, ter publicatie in het Belgische staatsblad
Derden, als contactgegevens voor externe vragen
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Uw gegevens worden intern gecommuniceerd naar:
-

6.

Raad van bestuur, Speelpleinwerking, Personeel en Vrijwilligers, als
contactgegevens voor interne vragen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN

Uw gegevens worden opgeslagen tot 2 jaar na het uittreden van de raad van bestuur. Dit
om een verdere overdracht (indien nodig) van kennis omtrent uw voormalige functie
binnen de raad van bestuur te kunnen garanderen.
7.

WIJZE VAN HET VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verkregen via de betrokkene.
8.

MEDEDELING RECTHEN BETROKKENEN

De betrokkenen heeft recht op volgende verzoeken voor eigen, persoonlijke gegevens:
9.

Inzage van gegevens
Rectificatie van gegevens
Wissen van gegevens
Beperking van de verwerking van gegevens
Bezwaar van gegevens
Gegevensoverdraagbaarheid
Intrekking van toestemming
Klacht bij de commissie

BEHEER EN BEVEILIGING

De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Data
Protection Officer (DPO). Om een optimale verwerking van uw verzoek te garanderen
vermeld u best naam, categorie (zie boven) en verzoek tijdens de contactname.
Uw gegevens worden beheerd op de laptop van de organisatie die beveiligd is met een
wachtwoord.
Bij mogelijke updates in de privacyverklaring wordt u per mail op de hoogte gehouden.
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