PRIVACYBELEID (PIA) Vlaamse bonsaivereniging VBV Waasland vzw
Als VBV zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
lezen van onze privacy verklaring hierover nog vragen heeft of hierover contact wil opnemen kan u
bij ons terecht via het contactformulier of telefonisch via de secretaris.
Verantwoording
1) Uw persoonsgegevens worden door de VBV Waasland vzw verwerkt ten behoeve van
volgende doeleinden
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging
 Verzorgen van opleidingen
 Het versturen van informatie, uitnodigingen, berichten en nieuwsbrieven
 E-zine
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid, regionaal of plaatselijk onder welke
vorm dan ook (bvb steunmaatregelen bij huur lokaal)
 Papieren tijdschrift
2) De persoonsgegevens die we daarvoor kunnen vragen zijn:
 Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, E-mailadres.
Rechtsgrond: uitvoeren van een overeenkomst
De verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze
hebben verkregen en zijn vermeld onder punt één.
 Rekeningnummer voor het storten van financiële tegemoetkomingen
 Kalenderjaren waarvoor lidgeld is betaald
 Foto’s en video’s en geluidsopnamen kunnen worden verzameld en verwerkt teneinde
deze te kunnen gebruiken voor documentatie en publicatie in het tijdschrift, op de
website van de Vlaamse bonsaivereniging en op de Facebook pagina.
Rechtsgrond: uw voorafgaande specifieke toestemming is vereist. Zie ook punt 9.
3) Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons heeft gegeven kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoger beschreven doeleinden.
Hiervoor werkt de VBV Waasland enkel samen met derden waarmee zij een
verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, indien die derde de beschikking heeft over
persoonsgegevens (bvb. webhosting, cloud, lay-outing, tijdschrift ……). In de
verwerkersovereenkomst staan de nodige afspraken om de verwerking van uw gegevens
zoals is vereist door de verordening te garanderen.
Van de verwerkersovereenkomst zijn er 2 versies: één van de opdrachtgever (VBV) en één
van de verwerker (bvb …..).
Verder zal de VBV Waasland geen persoonsgegevens doorgeven (verhuren, verkopen, of
anderszins ter beschikking stellen) aan derden tenzij dit door de wet is verplicht of
toegestaan of INDIEN U ONS ONDUBBELZINNIG EN UITDRUKKELIJK DE TOESTEMMING
HIERVOOR GEEFT wat altijd moet bij commerciële doeleinden. Zie ook punt 9.
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
De VBV Waasland verstrekt geen persoonsgegevens buiten de EU en ook niet van
minderjarigen tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders.

BELANGRIJK: de verordening geldt zowel voor geschreven (papieren) documenten als voor
gegevens verwerkt via IT.
4) Bewaartermijn
De VBV Waasland vzw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt met een maximum van 5 jaar na beëindiging lidmaatschap,
behalve in uitzonderlijke gevallen zoals die zijn voorzien in de verordening.
5) Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft op elk moment recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Alsook van het gebruik dat wij van
uw persoonsgegevens maken. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons
kan opnemen.
Tevens kan u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of
door één van onze verwerkers.
U beschikt over het recht de gegevens die wij van u hebben in een gestructureerde en
machineleesbare vorm te ontvangen.
U kan ook ten allen tijde persoonsgegevens verkregen op rechtsgrond van toestemming
herroepen (zie ook art. 3)
6) Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
contact op te nemen met ons (contactadres bovenaan). U heeft ook altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)22744800, e-mail:
commission@privacycommission.be (toezichthoudende autoriteit)
Wijziging Privacy statement
De Vlaamse bonsaivereniging Waasland kan zijn privacy statement ten allen tijde wijzigen.
We zullen dan een aankondiging doen op de website van de VBV Waaslanden in het
tijdschrift. De laatste versie dateert van juni 2019.
7) Veiligheid en vertrouwelijkheid
De VBV Waasland heeft maatregelen genomen om op organisatorisch en technisch vlak het
risico te beperken op vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging e.d. van de persoonsgegevens
door:
- Beperken toegang tot ledenadministratie (hebben toegang: de voorzitter, de
ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de verantwoordelijke voor het
tijdschrift)
- Alle personen die over persoonsgegevens beschikken zijn gehouden aan geheimhouding
hiervan en zijn hiervan op de hoogte gebracht.
- E-mail zoveel mogelijk in BCC
- Enkel werken op beveiligde media (PC, smartphone, tablet….)
- Wissen van gegevens bij beëindigen overeenkomst
- Schriftelijke documenten steeds opbergen buiten bereik van onbevoegden
- …………..
8) Melden verlies persoonsgegevens / Risicoanalyse
De gevolgen van een datalek bij de VBV Waasland vzw zijn eerder beperkt. Enkel bij hacking
of diefstal (bvb van een stick met hierop persoonsgegevens) dient dit te worden gemeld aan
de verantwoordelijke in de vereniging. Die onderzoekt de oorzaak en de gevolgen. Indien de

gevolgen minimaal zijn rapporteert hij/zij aan de voorzitter en aan de RvB die bij een
oorzakelijke tekortkoming moeten ingrijpen.
Risicoanalyses op basis van bestaande modellen (Sirius Legal) geven een ‘laag risico’.
Aangifte bij de toezichthoudende autoriteit is niet nodig.
Indien uw gegevens werden gelekt wordt u daarvan verwittigd
9) Gebruik van beeldmateriaal op de sociale media en andere
Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang.
Als algemene regel geldt dat geen gerichte opnames zijn toegelaten. Opnames die worden
gemaakt ter illustratie van een workshop, vergadering, tentoonstelling e.d. zijn dus
toegelaten.
Om elke discussie hierover te vermijden kunnen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

