Privacyverklaring van de Davidsfondsafdeling Zoersel – St.-Antonius –
Halle (bijgewerkte versie 15 augustus 2019)
Op 25 mei 2018 trad de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), beter bekend
als de Privacywet of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. In
dit kader heeft de afdeling Davidsfonds Zoersel – St.-Antonius – Halle, (zoersel-st-antoniushalle@davidsfonds.net) de volgende privacyverklaring opgesteld.
De persoonsgegevens, die iemand aan de afdeling bezorgt via het keuzeformulier waarmee
hij/ zij zich aanmeldt als lid, worden opgeslagen, enerzijds voor ledenbeheer en organisatie
van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving als lid,
anderzijds om deze persoon op de hoogte te houden van onze activiteiten met het oog op het
samen beleven van cultuur.
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de gegevens van de leden. Deze worden
elektronisch en op papier bewaard volgens de normale veiligheidsvoorschriften. Extern
worden deze gegevens enkel gedeeld met Davidsfonds Leuven vzw en met overheden die er
eventueel om vragen in het kader van de werking van de afdeling.
De afdeling registreert de volgende gegevens van de leden (en indien mogelijk ook van de
partner): naam en voornaam; adres; telefoonnummer (inclusief GSM); e-mail adres;
geboortedatum; lidnummer bij Davidsfonds Leuven vzw; rekeningnummer bij de bank;
voorkeur om info enkel digitaal of ook op papier te ontvangen.
De afdeling gaat ervan uit dat elk lid toestemming geeft om foto’s en/of filmpjes, die tijdens
één van de activiteiten gemaakt zijn en waar hij/ zij eventueel op te zien is, te gebruiken in
promotie materiaal, zoals het Periodiekje en Facebook. Indien iemand dit niet wil, dient hij/
zij dit mee te delen op zoersel-st-antonius-halle@davidsfonds.net, met vermelding wat men
niet wil.
Indien een lid niet wil dat de afdeling zijn/ haar gegevens verwerkt met het oog op directe
klantbenadering in het kader van de afdelingswerking, dient hij/ zij dat mee te delen op
zoersel-st-antonius-halle@davidsfonds.net. De afdeling zal de gegevens dan verwijderen.
Indien iemand alle gegevens laat wissen, betekent dit dat de afdeling deze persoon niet meer
kan informeren over de activiteiten. Via hetzelfde adres kan een lid ook altijd vragen welke
gegevens de afdeling over hem/ haar bijhoudt en eventueel verzoeken om deze te corrigeren.
Indien iemand het lidmaatschap opzegt, komt hij/ zij automatisch terecht in het bestand van de
ex-leden. Van dezen worden dezelfde gegevens bijgehouden als van de leden, tenzij een exlid kenbaar maakt dat hij/ zij wenst dat de gegevens verwijderd worden.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar de algemene privacy verklaring van
onze koepelvereniging Davidsfonds Leuven vzw op www.davidsfonds.be/privacy.
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