
PRIVACYBELEID – Onder Ons vzw 

 

In het kader van haar activiteiten, verzamelt en gebruikt Onder Ons vzw – Haantjeslei 213 – 

2018 Antwerpen informatie over natuurlijke personen zoals uzelf (ook wel 

“persoonsgegevens” genoemd).  

Onder Ons vzw hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en engageert er zich 

daarom ook toe de informatie die zij over u verzamelt enkel te gebruiken zoals in deze policy 

uiteengezet.  Onder Ons vzw handelt daarbij in overeenstemming met de toepasselijke 

privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of 

“AVG” (in het Engels “GDPR” afgekort). 

Als onderdeel van dit engagement, wil Onder Ons vzw via deze privacy policy toelichten 

waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken alsook uw rechten en onze 

verplichtingen in dit verband. Deze policy vermeldt ook bij wie u binnen Onder Ons vzw 

terecht kan indien u vragen hebt of om uw rechten uit te oefenen. 

1. Toepassingsgebied 

Deze privacy policy is van toepassing op elke vorm van gebruik van persoonsgegevens over: 

• toekomstige, huidige en voormalige leden 

• toekomstige, huidige en voormalige vrijwilligers 

De zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke” is diegene die beslist over waarom en hoe 

uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Tenzij anders aangeduid in een 

aanvullende policy over een specifieke verwerking, is de verwerkingsverantwoordelijke: 
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2. Welke persoonsgegevens worden over u verzameld door Onder Ons vzw 

Wij verzamelen in de eerste plaats de identificatie- en contactgegevens van de personen met 

wie wij communiceren, zoals uw naam, postadres en emailadres, vast en/of mobiel 

telefoonnummer,  goedhorend/slechthorend of doof, beroep, nationaliteit, geslacht, 

geboortedatum (indien meegedeeld), rijksregisternummer (indien nodig voor het Belgisch 

Staatsblad), genomen foto’s van activiteiten, belangrijke e-mails.  

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en actueel zijn en 

blijven, is het mogelijk dat wij u op welbepaalde tijdstippen zullen vragen om deze 

persoonsgegevens na te kijken en te bevestigen of, waar nodig, aan te passen. 

3. Waarom worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt? 

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor een specifiek en welomschreven doel, 

waarbij enkel de gegevens gebruikt worden die nodig zijn om dat doel te bereiken. 

1. Voor het aanleggen van een ledenlijst 



2. Gebruikt voor verslagen in het maandblad 

3. Voor het aanleggen van een adressenbestand 

3.1.1. -Gebruikt voor het versturen van het maandblad 

3.1.2. -Gebruikt voor het versturen van uitnodigingen van activiteiten 

3.1.3. -Gebruikt voor het naleven van wettelijke verplichtingen 

3.1.4. -Gebruikt voor het organiseren van promoties, acties en wedstrijden 

3.1.5. -Gebruikt voor enquêtes 

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden bij Onder Ons vzw opgeslagen in haar IT-systemen, maar 

zullen enkel toegankelijk zijn voor de personeelsleden die in functie van hun takenpakket 

binnen Onder Ons vzw (alsook, waar nodig toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben 

en dit enkel voor de doeleinden zoals omschreven in punt 3.  

Deze personeelsleden zijn gebonden door onze interne regels en procedures inzake 

beveiliging, confidentialiteit en bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de 

technische en organisatorische maatregelen na te leven die wij hebben genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen werden afgestemd, rekening 

houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang 

en de risico’s verbonden aan de verwerking van de persoonsgegevens. 

Wij blijven daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder 

Ons vzw mag de gegevens enkel verwerken op basis van onze specifieke instructies en niet 

voor andere doeleinden, tenzij wij u hierover vooraf hebben geïnformeerd en, waar vereist, 

uw toestemming hebben gekregen.  

 

5. Wat zijn mijn rechten en hoe moet ik deze uitoefenen? 

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die Onder Ons vzw over u verwerkt in te 

kijken en om incorrecte of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren. In sommige 

gevallen kan u ook bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens, een beperking 

van de verwerking aanvragen of ons verzoeken om bepaalde gegevens te wissen.  

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan 

u deze te allen tijde opnieuw intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in 

dergelijk geval mogelijks niet optimaal van al onze diensten zal kunnen genieten.  

Als u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, stuurt u een brief naar Onder Ons vzw – 

Haantjeslei 213 – 2018 Antwerpen of een e-mail naar onder-ons@skynet.be 

Onder Ons vzw neemt uw eventuele opmerkingen over onze verwerking van 

persoonsgegevens ernstig en zal hier snel gevolg aan geven. Aarzel dus niet om contact met 

ons op te nemen indien u opmerkingen heeft.  

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u 

het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de 

bescherming van persoonsgegevens, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
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6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

De exacte bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden 

verwerkt.  

- Leden van Raad van Bestuur en Dagelijks bestuur : voor de duur van een mandaat en 

met een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar 

- Gewone leden: Tot 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap 

- Toegetreden leden: Tot 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap 

- Vrijwilligers: (lesgevers lipleescursus): tot 7 jaar wanneer aan de vrijwilligers 

onkosten worden vergoed 

- Adverteerders: Wettelijk bewaartermijn van 7 jaar 

- Belangstellenden: 1 jaar 

 

7. Aanpassing van de policy 

De inhoud van deze policy kan aangepast worden. Deze privacy policy werd het laatst 

gewijzigd op 24/05/2018. Toekomstige wijzigingen of aanpassingen bij het verwerken van uw 

persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy, zullen u vooraf worden 

meegedeeld via onze website alsook door middel van onze gebruikelijke 

communicatiekanalen (bijvoorbeeld via e-mail, indien wij over uw e-mailadres beschikken) of 

via gsm of telefoon. Gelieve echter altijd na te gaan of u over de laatste versie beschikt. 

8. Contacteer ons 

Voor algemene vragen kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar 

onder-ons@skynet.be  of een brief te sturen naar Onder Ons vzw – Haantjeslei 213 – 2018 

Antwerpen. We helpen u graag verder. 
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