PRIVACYVERKLARING
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Als Natuurgroepering Zonienwoud vzw (hierna NGZ vzw) hechten wij veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NGZ vzw houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:




Uw persoonsgegevens verwerken 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.
Dat geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als NGZ vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
(Maatschappelijke zetel)
Sparrebosstraat 6
1560 Hoeilaart
Ondernemingsnummer: 0445.124.387
Aan wie is deze privacyverklaring gericht
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan
activiteiten en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door NGZ vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:








Ledenadministratie en dienstverlening aan leden.
Het verzenden van ons ledenblad: “ ’t Beukeblad ”.
Het verzenden van onze e-nieuwsbrieven.
Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandaten.
Het organiseren van cursussen, gidsbeurten en andere activiteiten.
Statistisch onderzoek om onze werking te evalueren en te verbeteren.
De boekhouding en het beheer van vrijwilligers, klanten en leveranciers.
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En rechtsgronden:




Voor het uitvoeren van een overeenkomst (bv lidmaatschap of deelname aan een activiteit).
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv boekhouding of subsidiereglementen).
Een afgewogen en gerechtvaardigd belang om u te kunnen informeren over onze werking
en u uit te nodigen op onze activiteiten.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u
steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven
doeleinden. NGZ vzw kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:
Leden






Naam, adres en contactgegevens.
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: Identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer.
Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum).
Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens lidgeld.
Gezinslidmaatschap: partner.

en/of

Abonnees nieuwsbrieven


Naam, mailadres.

Vrijwilligers / natuurgidsen







Naam, adres en contactgegevens.
Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum).
Vrijwilligersfuncties, gevolgde opleidingen.
Voorkeuren en specialisaties gidsbeurten.
Historiek inschakeling als natuurgids/lesgever.
Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens
vrijwilligersvergoedingen.

lidgeld

–

uitbetaling

Deelnemers aan cursussen en andere activiteiten





Naam, adres en contactgegevens.
Persoonskenmerken (geboortedatum).
Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens.
Historiek inzake uitreiking diploma, getuigschrift of badge van natuurgidsen.

Klanten, leveranciers en commerciële/samenwerkende partners




Naam, adres en contactgegevens.
Financiële
bijzonderheden
zoals
BTW-nummer
rekeningnummer.
Bestelinformatie en gegevens inzake het betalingsverkeer.

of

ondernemingsnummer,

Minderjarigen en gevoelige gegevens
NGZ vzw verwerkt geen gegevens van:



Van minderjarigen (-16 jaar).
Persoonsgegevens die als gevoelig worden geclassificeerd.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a.
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mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de
informatie ontvangen van de partners waar gidsbeurten door NGZ vzw kunnen worden
aangevraagd.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.
Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden
of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u,
en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.
Verstrekking aan derden – ontvangers
NGZ vzw beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment
je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. Wij kunnen je gegevens
wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden.
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:




Natuurpunt CVN vzw (onze partner voor opleidingen, cursussen en gidsbeurten voor
groepen/scholen).
Externe partners via dewelke men een NGZ-natuurgids kan reserveren (Toeristische dienst
van de gemeenten Tervuren – Overijse – Hoeilaart en het GC De Bosuil in Overijse).
Externe partner voor het verzenden van e-nieuwsbrieven.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere 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.
Overdracht buiten de Europese Unie
Wanneer het noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, dan gebeurt
dit enkel met landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen.
Bewaartermijn
NGZ vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen
evenwel per doel verschillen.
Wanneer geen wettelijke termijn is bepaald, verbindt NGZ vzw zich ertoe de gegevens niet langer
bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


Alle personen die namens NGZ vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
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Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien
nodig.
Aan onze medewerkers (actieve natuurgidsen – gidsencoördinatoren – redactieleden van
ons ledenblad/nieuwsbrief – bestuurders) wordt toegang verleend tot uw gegevens voor
zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en we
informeren hen over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Uw rechten omtrent uw gegevens










Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens.
Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te
richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen.
Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring.
Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Wij behouden ons
wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal NGZ vzw zo snel mogelijk aan je vraag
voldoen en je hierover berichten.
Ontvang je een of meerdere nieuwsbrieven van NGZ vzw, dan heb je via een aparte link
in deze nieuwsbrieven altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.
Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons steeds
verzoeken om deze verwerking te stoppen.
Ook kan je de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw
opdracht direct aan een andere partij.
Om misbruik tegen te gaan, dient elk verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie
van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening
van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via hogervermeld
adres.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Wijzigingen aan onze privacyverklaring
NGZ vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.
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