PRIVACY VERKLARING van SASEL vzw

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese verordening in verband met de Privacy van
Persoonsgegevens nl. GDPR van kracht. Deze GDPR is van toepassing op elke
organisatie die persoonsgebonden gegevens van leden registreert en verwerkt,
bijgevolg ook op SASEL vzw.

SASEL vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
waarover zij beschikt.
Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
SASEL vzw
Heidedreef 12
2970 Schilde
sasel@telenet.be
Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere contacten,
sponsors, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden
voor onze activiteiten.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging enkel verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•

Administratie van financiële adopties van Salvadoraanse kinderen, giften en
donateurs, duo legaten.
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
uitnodigingen via mail of met de post.
Het uitschrijven van de nodige attesten voor giften enz.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
• Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen (o.a.
inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …) aan ons
mededeelt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

.
Verstrekking aan derden - ontvangers
Wij delen alleen persoonsgegevens met de overheidsdiensten.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden
behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde
in te trekken.

Bewaartermijn
Onze vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van
boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking
hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of
onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswisseling (verwijdering) van de persoonsgegevens
welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de
doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft
tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te
stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde
persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via
uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw
rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
U kan ons ook contacteren via mail naar sasel@telenet.be.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een
kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de
uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Sasel vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen
we vooraf een aankondiging doen op onze website: www.sasel.be.

Voorzitster SASEL vzw

