WALPURGIS vzw (hierna afgekort WP) draagt zorg voor jouw privacy.
Met onderstaande tekst willen wij jou informeren over hoe WP de persoonsgegevens die
je aan ons bezorgt, verwerkt. Telkens wanneer je persoonsgegevens verstrekt, zal WP ze
behandelen in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en met de
wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. WP houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re- gelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
WP is een databeheerder (d.w.z. WP is verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die WP over jou verzamelt en
ontvangt wanneer je onze diensten gebruikt.
Hoe verzamelen wij jouw gegevens ?
Jouw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen.
Rechtstreeks via jou, o.a.
•
•
•
•

wanneer
wanneer
wanneer
wanneer

jij
jij
je
je

je registreert voor onze nieuwsbrief/magazine/brochure/……
je registreert voor een actie,
deelneemt aan een wedstrijd,
tickets aankoopt.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen
•
•

wanneer je gebruik maakt van onze website en/of apps (tracking tools zoals
browsercookies en webbakens),
via geïntegreerde sociale mediafuncties op onze website of apps,

Welke informatie verzamelen wij ?
Wanneer je van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen we jou een aantal
persoonsgegevens vragen zoals je naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en
voorkeurtaal.
We verwerken ook:
•
•

•

gegevens over reacties op onze e-mails (zie cookiesbeleid),
gegevens die je zelf online post via onze sociale mediakanalen en aldus openbaar
maakt. Het is ons toegelaten om deze gegevens te gebruiken en eventueel
opnieuw te publiceren op onze website, via apps of sociale mediatools.
gegevens over jouw voorkeuren: evenementen die je leuk vindt, producten die je
koopt of waarnaar je informeert

Waarvoor, hoe en hoe lang gebruiken wij de verzamelde informatie ?
De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt
•

voor directe marketing = elektronische nieuwsbrieven en drukwerk (magazine,
uitnodigingen,…) versturen (jouw toestemming)

•

•

voor het aanbieden en organiseren van diensten, activiteiten, producten =
verkoop ticket/verkoop boek, CD/zaalverhuur om je de gevraagde dienst of
informatie te kunnen leveren (uitvoering overeenkomst),
voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken (openbaar gezag)

WP bewaart persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar.
Met welke derden kunnen wij jouw gegevens delen ?
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij
gebruik van een derde partij voor:
•
•
•

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ...);
het verspreiden van nieuwsbrieven en drukwerk (magazine, uitnodigingen,…).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden
doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan 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. 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.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.
Welke keuzes kan je maken over hoe wij jouw gegevens gebruiken ?
Wanneer je inschrijft op de nieuwsbrief, tickets koopt of onze apps downloadt, dan
vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor specifieke
doeleinden.
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens
die je onze bezorgde. Je vindt onze contactgegevens verder in deze privacyverklaring.
Je kan je online afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
Wat is ons beleid inzake cookies en hoe kan je de instellingen wijzigen ?

De website van WP maakt gebruik van cookies. Het gaat hierbij om een tekstbestand dat
een beperkte hoeveelheid gegevens bevat, dat wordt gedownload naar het apparaat
waarmee je toegang verkrijgt tot onze website en dat zo op de harde schijf of in het
opslaggeheugen van je apparaat wordt opgeslagen. Webbakens of soortgelijke bestanden
kunnen dezelfde functie vervullen.
WP maakt gebruik van verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

om
om
om
om
om

gebruikers te identificeren zodat ze op hun account kunnen inloggen,
te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken,
de prestaties van de website bij te houden,
je voorkeuren te onthouden,
advertenties te plaatsen.

Wil je niet alle cookies toestaan, dan kan je de instellingen van je browser wijzigen. Voor
meer informatie verwijzen wij je door naar het ‘Help-menu’ van je internetbrowser.
Als je de instellingen wijzigt en cookies blokkeert, worden bepaalde functionaliteiten op
onze website jou niet langer aangeboden en kan je onze website mogelijk niet optimaal
benutten.
Welke veiligheidsmaatregelen worden er door ons gehanteerd ?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens WP van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
Persoonsgegevens
In geval van eventuele inbreuken of lekken zal WP binnen de 72u melding doen bij de
Privacy Commissie.
Wat bij vragen en/of klachten? Wat indien je jouw gegevens wenst te wijzigen
of updaten ?
Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag
een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust
contact op met:
WALPURGIS vzw (ondernemingsnummer 0434 140 227)
Deurneleitje 6
2640 Mortsel
info@walpurgis.be
03/235 66 62

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden ?
WP kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 6 maart 2018.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

