PRIVACYVERKLARING
DE WAKKERE BURGER VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
DE WAKKERE BURGER VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent:
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Wij geven geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

DE WAKKERE BURGER VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: DE WAKKERE
BURGER VZW, Priemstraat 51, 1000 Brussel, info@dewakkereburger.be
Doel:
Uw persoonsgegevens worden door DE WAKKERE BURGER VZW verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden :
•
•

•
•
•

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief. U geeft daarvoor toestemming via de inschrijving op
onze website of in de aanvraagmail.
Ter info: Voor de verzending van ons tijdschrift TerZake gebeurt de verwerking van
abonneegegevens niet door DE WAKKERE BURGER VZW maar door de juridische uitgeverij DIE
KEURE (Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, abonnementen@diekeure).
Voor deelname aan onze studiedagen, vormingen en andere activiteiten van DE WAKKERE
BURGER VZW
Voor het versturen van uitnodigingen. U geeft daarvoor toestemming via mail of via eerdere
gelijkaardige inschrijving.
Het bekomen van subsidiëring door de overheid, mocht dit nodig zijn als wettelijke verplichting.

Aard van de gegevens:
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Hierbij verwerken wij nog de organisatie van waaruit men onze werking volgt (organisatie,
overheid, adviesraad, vereniging, comité…)

•

Slecht uitzonderlijk vragen en verwerken wij andere persoonsgegevens (geboortedatum) of
gegevens uitgegeven door overheid (identiteitskaartnummer en rijksregisternummer). Dat
gebeurd uitsluitend bij verplichte veiligheids- of toegangscontrole door overheden wanneer onze
activiteit plaatsvindt in hun overheidsgebouw. Dit wordt medegedeeld bij inschrijving.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Verstrekking aan derden:
Wij verstrekken alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van
de webhosting en de backoffice van de e-nieuwsbrief. Ook in het kader van activiteiten in
samenwerking met partners.
Concrete projecten op vandaag: Binnen het project Hallo Politici verlopen inschrijvingen i.s.m. de
partners ‘Europahuis Ryckevelde’ en ‘Treecompany’.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze derden maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. (bv. opvraging in het kader van gerechtelijk onderzoek)
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartijd:
DE WAKKERE BURGER VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Als algemene regel worden deze gegevens niet langer dan 3 jaar bewaard. Uitzondering hierop zijn
gegevens van lokale mandatarissen en leden van advies- en beheersstructuren op lokaal vlak: hun
gegevens worden maximaal tot het einde van de gemeentelijke legislatuur bewaard
Beveiliging:
DE WAKKERE BURGER VZW neemt de nodige beschermingsmaatregelen tegen onrechtmatige
verwerking van uw persoonsgegevens. De medewerkers van DE WAKKERE BURGER VZW hebben
discretieplicht en we hanteren een login- en paswoordbeleid op onze systemen. en wachtwoorden
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
Uw rechten:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken
Contactgegevens vind u op https://www.dewakkereburger.be/nl/contact.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
Contactgegevens vind u op https://www.dewakkereburger.be/nl/contact.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacyverklaring:
DE WAKKERE BURGER VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.
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