PRIVACYVERKLARING VAN ’T WESTELS ATELIER V.Z.W.
De nieuwe wet op de privacy (AVG) legt regels op voor de verwerking van persoonsgegevens.
Ieder van ons heeft heel wat persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer, het IP-adres van onze computer. Zodra die gegevens worden verwerkt (elektronisch of op papier) past 't Westels Atelier de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe.
Sinds 25 mei 2018 is in heel de Europese Unie ter zake nieuwe wetgeving van
toepassing. Deze nieuwe wetgeving beoogt een uniformere aanpak van de gegevensbescherming in de lidstaten van de Unie.
De belangrijkste vernieuwing is, dat elkeen voortaan altijd actief toestemming moet geven vooraleer zijn/haar gegevens verzameld en verwerkt mogen
worden. Elkeen heeft tevens het recht om te vragen welke gegevens een bedrijf, organisatie of instelling van hem bewaart. Deze bedrijven, organisaties of
instellingen zijn verplicht daarop helder te antwoorden. Iedereen kan ook vragen zijn gegevens te verbeteren of te laten wissen.
Persoonlijke gegevens verzamelen mag slechts voor specifieke doeleinden. Er
moet bovendien kunnen aangetoond worden dat dat zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk gebeurt. En steeds moet er een privacyverklaring opgesteld worden die duidelijk informeert wat wordt verzameld, waarom, of die gegevens
doorgegeven worden aan derden en hoe lang deze gegevens worden bewaard.
Artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt:
“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking
tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.”

't Westels Atelier houdt zich aan deze bepalingen.

PRAKTISCH:
1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
is de voorzitter van de vz.w. 't Westels Atelier.
Huidige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
Marc Decroos, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo
- 0475 77 09 46 - marcdecroos@gmail.com
De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de activiteiten van en naar ’t
Westels Atelier v.z.w., en van en naar de ingeschrevenen in ’t Westels Atelier.
De verwerking gebeurt automatisch (digitaal) én soms handmatig (op papier).
De persoonsgegevens die in aanmerking komen voor verwerking zijn:
Naam - voornaam - geboortedatum - postadres - E-mailadres - telefoonnummer - geslacht (Dhr./Mevr.)
De gegevens die tien jaar oud zijn en waar de jongste tien jaar niet meer mee
gewerkt werd, worden verwijderd.
Er is nooit overdracht van behandelingsgegevens aan een derde partij of organisatie.

2. Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft recht:
- in alle vrijheid alleen die gegevens te verstrekken die hij/zij wenst en zoals
hij/zij wenst;
- op toegang tot zijn gegevens;
- op rectificatie, bijwerking of verwijdering van zijn gegevens;
- om zijn toestemming te herroepen;
- om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

3. Normale Activiteiten van 't Westels Atelier waar persoonsgegevens voor
verwerkt worden
- Administratie
- Lijst van bestuurders van de vzw
- Jaarboek
- Vrijwilligersregister
- Abonnementen
- Nieuwsbrief
- Uitnodigingen voor en communicatie met tekst en foto’s
i.v.m. algemene of partiële activiteiten van 't Westels Atelier
- Deelnemerslijsten van de activiteiten van 't Westels Atelier
- Organisatie van de vzw: intern beheer en administratie
- Statistieken
4. Toestemming
De privacyverklaring van 't Westels Atelier staat op www.hetwestelsatelier.be
Door in te schrijven als deelnemer aan de activiteiten van 't Westels Atelier en
ondertekenen ‘voor akkoord’ dat afgedrukt staat op het inschrijvingsformulier
gaat de ingeschrevene akkoord met het privacybeleid van 't Westels Atelier
v.z.w.

Op het formulier waarmee ingeschreven wordt voor deelneming aan een activiteit van ’t Westels atelier (cursus – lesgevende – vrijwillger) staat aan ommezijde de volgende te ondertekenen verklaring:

ONDERTEKENING PRIVACYVERKLARING
Met deze ben ik ingeschreven in ’t Westels Atelier.
Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met het privacybeleid van ’t Westels Atelier zoals ik het uitgestippeld vind op de website www.hetwestelsatelier.be

Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in
een bestand dat gebruikt wordt om met mij te communiceren i.v.m. de werking van ’t Westels Atelier.

O

akkoord

O

niet akkoord

Ik stem ermee in, dat mijn naam gepubliceerd
wordt in publicaties van en/of voor ’t Westels Atelier
of op de website www.hetwestelsatelier.be

O

akkoord

O

niet akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken
van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van en/of voor ’t Westels Atelier

O

akkoord

O

niet akkoord

Ik geef toestemming dat informatie i.v.m. de werking van ’t Westels Atelier v.z.w. aan mij wordt bezorgd..

O

akkoord

O

niet akkoord

Gedaan te …………………………………………… op (datum): ……
Handtekening
(voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)
….

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

