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Privacyverklaring Ûze Plekke            
08/04/2019 

Een algemene verordening van gegevensbescherming, opgelegd door Europa via de GDPR (= 
General Data Protection Regulation), vraagt ons een privacyverklaring op te maken waarin actief 
geïnformeerd wordt wat er met deze gegevens gebeurt.  

Als Ûze Plekke verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van 
deelnemers, bezoekers, sponsors, leden en hun kinderen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens 
waarmee personen identificeerbaar zijn, zoals een naam, adres, telefoonnummer en mailadres.  
 
In deze verklaring leggen wij uit waarom wij gegevens bijhouden en welke gegevens wij over jou 
bijhouden. Je leest ook wat je kan doen wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met 
jouw persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens 

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je 
toch soms nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de 
verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je altijd terecht 
bij: 

Angelino Meuleman 
Molensteenstraat 40, 8200 Sint-Andries – Brugge 
meuleman.angelino50@outlook.com 
gsm 0496 20 17 23 

Welke gegevens worden verzameld? 

 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail en telefoonnummer(s) 

 Persoonlijke kenmerken: geslacht 

 Beeldmateriaal en geluidsopnames  

 Voor al onze leden en hun kinderen: de geboortedatum, gehuwd of samenwonend met… 

Waarvoor gebruikt Ûze Plekke de gegevens? 

 Leden en niet-leden uitnodigen voor onze activiteiten 

 Leden en niet-leden informeren over onze werking en onze activiteiten, o.a. ook via de website 

 Leden op de hoogte houden over activiteiten via een nieuwsbrief  

 Leden en hun kinderen feliciteren met hun verjaardag 

Zonder gebruik te maken van je persoonlijke gegevens kan onze organisatie haar activiteiten niet 
goed uitoefenen. We hebben dus een ‘gerechtvaardigd belang’ om jouw gegevens te verwerken. 

Hoe springen wij om met het delen van gegevens met anderen? 

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en 
toegestaan is. 

Bewaartermijn – gerekend vanaf de startdatum van de GDPR, van kracht sinds 25 mei 2018 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel 
waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt. Zo gaan wij met die gegevens om: 

 persoonsgegevens van leden van Ûze Plekke, deelnemers, bezoekers en sponsors: stopzetting op 
vraag van de leden of deelnemers, of na tien jaar; 
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 nieuwsbrief: stopzetting op vraag van de deelnemer; 

 registratie van activiteiten, beeldmateriaal en geluidsopnames: tien jaar. 

Je rechten – wat kan je bij ons opvragen? 

Je hebt altijd recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit 
onze bestanden. Hiervoor kan je op elk moment met ons contact opnemen. Onze contactgegevens 
vind je bovenaan deze verklaring. 

Je hebt ook het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere 
partij. Wij kunnen je wel vragen je eerst te identificeren vooraleer wij jouw gegevens ook daadwerkelijk 
overdragen aan die andere partij. 
 
Foto’s, filmpjes en geluidsopnames van en over privépersonen kunnen onderwerp van discussie 
vormen bij de verspreiding ervan. Voor alle beeldmateriaal en geluidsopnames die opgenomen zijn 
tijdens activiteiten georganiseerd door of met de medewerking van Ûze Plekke, kun je vooraf te 
kennen geven dat je niet akkoord gaat met de verspreiding ervan op onze website, in de nieuwsbrief 
of in powerpointvoorstellingen. Ûze Plekke zal altijd vooraf te kennen geven dat er zal opgenomen 
worden. 
 
Ouders, lid van vzw Ûze Plekke, met kinderen jonger dan zestien jaar zullen gevraagd worden een 
document te ondertekenen voor akkoord dat foto’s, filmpjes en geluidopnames van hun kinderen 
verspreid worden. Aan jongeren tussen zestien en achttien jaar zal gevraagd worden het document 
persoonlijk te ondertekenen. 

Beveiliging 

Wij hebben volgende maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige 
verwerking: 

 alle personen die namens Ûze Plekke uw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan; 

 wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 wij maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 de leden van het dagelijks bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Klachten 

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact 
op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens 
omgaan? Dan kan je je altijd richten tot de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl). 

Bekendmaking van deze verklaring 

Deze verklaring werd na consultatie van de leden inhoudelijk unaniem goedgekeurd op de 
ontmoetingsavond van 8 april 2019. De bekendmaking gebeurt via de website en via een mail of brief 
aan alle leden en sponsors. Deze verklaring wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de 
vzw Ûze Plekke, beter bekend als 'het groene boekje'. 
 
Ûze Plekke kan deze verklaring altijd wijzigen. Elke wijziging wordt goedgekeurd op een 
ontmoetingsavond en wordt bekendgemaakt via de bovengenoemde kanalen met vermelding van de 
datum van wijziging. 

https://www.privacycommission.be/nl

