
 
 

PRIVACY POLICY DE SCHUIMKRAGEN VZW 
 
De Schuimkragen VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Via deze Privacy policy (die ingaat op 25 mei 2018) willen we jullie informeren hoe wij 
omgaan met deze gegevens. 
Wij doen al het mogelijke om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. 
 
Wij zorgen ervoor dat: 
 

• Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
policy. 

• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• We u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 

• We de passende  technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van ons Priviacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft 
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ondertaande contactgegevens: 
 
VZW De Schuimkragen 
Vuurkruisenstraat 47 
9240 Zele 
bestuur@deschuimkragen.be 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens: 
 

- Het versturen van uitnodigingen voor activiteiten 
- Het melden van updates op de website. 
- Leden bereiken in dringende gevallen 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 
 

- Voornaam 
- Familienaam 
- Adres 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 

 
 

Foto’s van leden op onze website: 
Tijdens onze activiteiten kunnen foto’s van deelnemers gemaakt worden, die vervolgens 
op onze website en op facebook gebruikt worden in fotoreportages. Als dit voor iemand 
een probleem is, dan horen we dat graag. Er zullen passende maatregelen getroffen 
worden om publicatie van ongewenste foto’s te voorkomen. 
 

 
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. 
 
In het geval van De Schuimkragen delen wij volgende gegevens met Zythos en dit enkel van 
de A-leden:  
 

- Voornaam 
- Familienaam 
- Adres 

 
Dit is nodig om volgende redenen: 
 

- Het ontvangen van de Zytholoog. 
- Het verzorgen van de administratie 

 
Verder beschikken we via onze KBC-app over jullie rekeningnummer en dit om volgende 
redenen: 
 

- Het verzorgen van de financiële administratie 



 
Nooit zullen wij persoonsgegevens met andere partijen delen tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
 

Bewaartermijn: 
 
De persoonsgegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap 
bewaard. 
 
 

Beveiliging: 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 

- Alle personen die namens VZW De Schuimkragen van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- Al jullie gegevens worden op 1 pc bewaard. Deze pc is beveiligd met een sterk 
wachtwoord en is voorzien van antivirus en firewall. 

- Een backup van deze gegevens bevindt zich in Google Drive. Dit is beveiligd met 
dubbele authenticatie (sterk wachtwoord + code op smartphone die om de 30 
seconden wijzigt) Om deze gegevens te bemachtigen moet je dus zowel het 
wachtwoord als de voortdurend wijzigende code kennen. 

 
 

Rechten omtrent uw gegevens: 
 
U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem 
hiervoor contact op met iemand van het bestuur of via bestuur@deschuimkragen.be 
 
 
 


