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REGLEMENT : BESCHERMING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

 

 

VOORWOORD 

• AARD EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS  

• DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

• RECHTEN VAN DE PERSOON BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

• BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS  

• BEWARINGSDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS 

• REGELS OMTRENT TOEGANG TOT GEGEVENS EN GEGEVENSUITWISSELING  

 

VOORWOORD 

 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW verbindt zich ertoe de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming - AVG (in het Engels: General Data Protection 
Regulation, afgekort GDPR) na te leven. In dit kader werd een beleid voor de bescherming 
van de persoonsgegevens opgenomen in dit reglement. 

 

Dit beleid betreft de bescherming van persoonsgegevens die worden opgevraagd om de 
goede werking te waarborgen en die worden verwerkt op het secretariaat. Het is van 
toepassing op alle personen waarmee gegevens worden uitgewisseld in het kader van de 
werking van de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW. 

 

Dit beleid bevat en beschrijft: 

 

• de aard van de verwerkte persoonsgegevens: welke gegevens worden verwerkt? 

• de verschillende doelstellingen van de verwerking van de persoonsgegevens: 
waarom worden deze gegevens verwerkt? 

• de rechten van de persoon bij de verwerking van persoonsgegevens: welke rechten 
heeft men met betrekking tot zijn persoonsgegevens? 

• de waarborgen en beveiliging van de persoonsgegevens: hoe worden de 
persoonsgegevens van de persoon beschermd?  

• de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling: wie kan de betrokken 
persoonsgegevens raadplegen? 
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1 AARD EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

1.1 Aard van de persoonsgegevens 

Van elke persoon met wie gegevens worden uitgewisseld in het kader van de werking van de 
BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW, worden enkel gegevens opgevraagd en verwerkt 
die nodig zijn voor de goede werking. Dit betreft :  

• Naam 

• Voornaam 

• Adres 

• Telefoonnummer  

• E-mailadres  

• Geboortedatum 

• Rekeningnummer 

 

1.2 Verwerking van de persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden met de nodige voorzichtigheid verwerkt. 

De persoonsgegevens waarover de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW beschikt, 
worden via de persoon zelf verkregen. 

Indien de persoonsgegevens niet van de persoon zelf verkregen worden, dan wordt deze 
hiervan binnen 30 dagen op de hoogte gebracht. 

De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 met 
betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Verordening 2016/679 van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Er worden geen 'gevoelige gegevens' verwerkt. 

De Voorzitter van BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW is verantwoordelijk voor de 
verwerking van de persoonsgegevens. 

 

2 DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De opgevraagde gegevens dienen uitsluitend om een goede communicatie te waarborgen 
tussen de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW en de leden, om 

- De leden te informeren over onze activiteiten en ze daarop uit te nodigen 

- De leden ons trimestrieel tijdschrift door te sturen 

- De leden predicaatgelden te betalen  

- De leden te verzekeren bij deelname aan bepaalde activiteiten 

- Het palmares, in het kader van onze jaarlijkse tentoonstelling, op te maken en te 
vedelen waarin deze gegevens op uitzondering van het rekeningnummer vermeld 
worden. 

De naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer en e-mailadres, van de 
bestuursleden worden gepubliceerd op de website van de BRAEKELCLUB 
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NEDERBRAEKEL VZW alsook hun foto. Hiervoor geeft ieder lid zijn uitdrukkelijke 
toestemming. 

In het geval van bestuurders, worden een aantal persoonsgegevens volgens de wet op 
vzw's overgemaakt aan de rechtbank van koophandel ter publicatie in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. 

 

2.2 Bijzondere situaties 

Bij sommige bijzondere situaties kunnen naast de hierboven opgesomde gegevens ook nog 
andere gegevens worden verwerkt, b.v. de publicatie van een foto. 

Hiervoor wordt steeds de toestemming van de betrokken leden gevraagd. 

 

3 RECHTEN VAN DE PERSOON BIJ DE VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

3.1 Recht van inzage en kopie 

Elke persoon heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de 
BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW over hem/haar verwerkt, en om geïnformeerd te 
worden over de reden waarom deze gegevens worden verwerkt, waar de gegevens vandaan 
komen, wie de gegevens ontvangt en hoe lang de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW 
beoogt de gegevens te bewaren. 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW verstrekt de gevraagde informatie schriftelijk of 
elektronisch binnen een redelijke termijn. 

Op verzoek kan de informatie mondeling worden meegedeeld op voorwaarde dat de 
identiteit van de betrokken aanvrager ontegensprekelijk vast staat. 

3.2 Recht op rectificatie 

Elke persoon kan vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen wanneer ze 
onjuist of onvolledig zijn. 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op 
dergelijke aanvraag in te gaan. Indien niet, worden de redenen hiervan binnen de maand 
aan de persoon meegedeeld. 

3.3 Recht op het wissen 

Elke persoon heeft het recht om persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben te 
laten verwijderen. 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW willigt dit verzoek in binnen een redelijke termijn 
o.a. in de volgende situaties: 

wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of verwerkt wanneer de verwerking uitsluitend op de toestemming van de 
persoon berustte en deze zijn toestemming intrekt 

• wanneer de persoon om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking 

• wanneer de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW niet over een rechtsgrond 
beschikte om de gegevens te verwerken. 

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan enkel door de BRAEKELCLUB 
NEDERBRAEKEL VZW geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is, zoals bij het 
uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot 
het bijhouden van bepaalde gegevens. 
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3.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens 

Elke persoon kan de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW vragen de verwerking van 
zijn/haar persoonsgegevens te beperken wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens 
betwist, de verwerking onrechtmatig is of de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW de 
gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. 

In dat geval worden de persoonsgegevens enkel verwerkt in de volgende gevallen: 

met toestemming van de persoon en met het oog op een rechtsvordering of ter   
bescherming van de rechten van anderen. 

3.5 Recht om bezwaar in te dienen 

Elke persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de 
eerbiediging van de wetgeving, de behartiging van de rechtmatige belangen van de 
BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW of de onderbouwing van een rechtsvordering. 

3.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Elke persoon mag voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op 
zijn/haar uitdrukkelijke toestemming vragen om deze te verkrijgen in een gestructureerde, 
gangbare en machine leesbare vorm. 

Bovendien mag de persoon deze gegevens nadien overdragen aan een andere organisatie 
of verwerkingsverantwoordelijke. 

3.7 Recht om klacht in te dienen 

Elke persoon kan steeds een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij 
de bevoegde instantie in de lidstaat waar hij/zij gewoonlijk verblijft of de beweerde inbreuk is 
begaan. 

In België kan een klacht ingediend worden bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 
(dit was tot 2018.05.25 de Belgische Privacy commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
(Tel.: +32 2 274 48 00, email: commission@privacycommission.be). 

Bovendien kan de persoon steeds een burgerlijke vordering instellen. Indien hij/zij bijvoorbeeld 
schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij/zij een 
vordering tot schadevergoeding instellen. 

3.8 Recht om toestemming in te trekken 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de 
persoon, mag de persoon deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk 
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking 
ervan. 

 

4 BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

4.1 Beveiliging van de persoonsgegevens 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW stelt alles in het werk om de naleving van de 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens te verzekeren. Deze beveiliging, door de bestuursleden, wordt door 
gepaste middelen (inloggegevens en firewall) verzekerd. Het bestuur is geheimhouding 
verplicht. 

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke 

De voorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens 
die door de verschillende bestuursleden van de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW 
verwerkt worden. Hij waakt over de nauwkeurigheid en de relevantie ervan en zorgt ervoor dat 
deze met de toepasselijke reglementering overeenstemmen. Elke persoon mag het 
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secretariaat steeds contacteren om zijn rechten uit te oefenen of bijkomende informatie te 
vragen. 

 

5 BEWARINGSDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS 

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de goede 
werking van BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW. 

 

6 REGELS OMTRENT TOEGANG TOT GEGEVENS EN 
GEGEVENSUITWISSELING 

6.1 Raadplegingen gegevens 

Alleen de bestuursleden van de BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW zijn gerechtigd 
interne raadplegingen in de persoonsgegevens te verrichten. De bestuursleden hebben de 
gegevens redelijkerwijze nodig uit hoofde van hun taken. De BRAEKELCLUB 
NEDERBRAEKEL VZW voorziet in een systeem van beperkte toegang tot bepaalde gegevens 
en een passend beveiligingsniveau. 

6.2 Gegevensuitwisseling 

De BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW streeft ernaar geen persoonsgegevens aan 
derden mee te delen. Indien persoonsgegevens toch aan derden worden meegedeeld op basis 
van wettelijke of reglementaire bepalingen of indien mededelingen noodzakelijk zijn voor de 
goede werking van BRAEKELCLUB NEDERBRAEKEL VZW, gebeurt dit met de uitdrukkelijke 
toestemming van de persoon. 


