PRIVACYVERKLARING
De website en de nieuwsbrieven zijn eigendom van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek
vzw, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk. Voor bijkomende informatie over onze
organisatie, diensten en deze kennisgeving kan u contact met ons opnemen via
info@vcmozaiek.be

Waarom is privacybeleid belangrijk?
Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek vindt de bescherming van uw privacy en
persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij op transparante wijze en in
duidelijke taal met u communiceren over de gegevens die we van u verzamelen,
waarom we deze verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.
Ons privacybeleid is van toepassing op de website, alle nieuwsbrieven en alle
diensten die het Vrijzinnig Centrum Mozaïek aanbiedt.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het
kader van onze activiteiten en diensten. Om deel te nemen aan onze activiteiten of
gebruik te maken van onze diensten deelt u persoonlijke gegevens mee zoals uw
naam en uw contactgegevens (bv. post – en emailadres, telefoonnummer).

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?
De gegevens die we verzamelen gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor
we deze gegevens hebben verkregen: het verzorgen van onze dienstverlening en de
organisatie van onze activiteiten.
Ze worden alleen gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden en u indien nodig
te kunnen contacteren i.v.m. de activiteiten en diensten waar u gebruik van maakt.

Worden gegevens aan derde partijen doorgegeven?
De gegevens die u 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 internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen en verspreiden van tijdschriften en nieuwsbrieven;
het voeren van boekhouding en verzekeringsbeheer;
het naleven van wettelijke en financiële formaliteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU, tenzij deze de AVG-verordening toepassen en dit door de EU is toegelaten.

Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wetgeving is vereist.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit vereist is om te voldoen aan de
toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals
voor het faciliteren van abonnementenbeheer, evenementenbeheer en om juridische
claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Hoe krijg ik inzage in mijn gegevens en hoe kan ik deze laten
aanpassen of verwijderen?
Indien u wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden kan u deze altijd opvragen.
U kan ook vragen uw gegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen.
Hiertoe kan u ons contacteren via één van de volgende kanalen:




schriftelijk via het secretariaat van VC Mozaïek vzw
Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
per mail via info@vcmozaiek.be
telefonisch via +32 (0)56 371615

Indien zich specifieke problemen voordoen met betrekking tot uw
persoonsgegevens, contacteert het Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw zijn Data
Protection Officer of kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Data
Protection Officer op het adres:


UVV/deMens.nu, Data Protection Officer
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Om te voorkomen dat iemand anders dan uzelf uw gegevens zou opvragen, wijzigen
of wissen, vragen wij u in dit geval om u te legitimeren, bijvoorbeeld door een
scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacy Commissie), dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?
In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze
privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze privacyverklaring online te raadplegen en wij
zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze
andere gebruikelijke communicatiekanalen (voor zover u hierop bent ingeschreven).

Hoe kan u ons contacteren?
Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze
privacyverklaring, kan u ons contacteren via:
VC Mozaïek vzw
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
info@vcmozaiek.be
+32 (0)56 371615

Of onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren die uw vraag zal
onderzoeken:
UVV | deMens.nu
Data Protection Officer
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
privacy@deMens.nu

