BWZ Klein-Brabant vzw
Algemene privacyverklaring
Wat is het doel van deze verklaring
In deze privacyverklaring willen wij vanuit BWZ Klein-Brabant vzw op een duidelijke
en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met
uw persoonsgegevens, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en wat wij doen om te waarborgen
dat uw privacy wordt bewaakt.
Waarop is deze verklaring van toepassing
Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken in het kader van uw
overeenkomst met onze organisatie.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
BWZ Klein-Brabant vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt, kan u persoonlijk contact opnemen of
per brief of e-mail ter attentie van:
DPO BWZ Klein-Brabant vzw
p/a Pullaar 159, 2870 Puurs-Sint-Amands
0489 88 48 16
privacy@flegado.be of privacy@flexpack.be
Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw
privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. BWZ Klein-Brabant vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de algemene
wet op de privacy.
Dit brengt met zich mee dat wij :

-

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Over welke persoonsgegevens gaat het
BWZ Klein-Brabant vzw verwerkt van u de volgende categorieën van persoonsgegevens:
-identificatiegegevens (naam, adres,….)
-rijksregisternummer
-samenstelling van het gezin
-financiële gegevens (bankrekeningnummer)
-opleiding en vorming
-gezondheidsgegevens (IDEWE)
Voor gericht beeldmateriaal zullen we om uw toestemming verzoeken om:

-

foto- en beeldmateriaal van u te mogen nemen;
foto- en beeldmateriaal van u te mogen bekendmaken.

Voor welke doeleinden en rechtsgronden verwerken we uw persoonsgegevens
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-

om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van BWZ Klein-Brabant vzw

-

om de contractuele/wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren.

-

om facturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten binnen BWZ Klein-Brabant
vzw (na toestemming van de gebruiker) te versturen;

-

om subsidiëring van de overheid te bekomen (wettelijke verplichting).

BWZ Klein-Brabant vzw is gebonden aan beroepsgeheim en we verwerken gegevens enkel vanuit
de doelstelling.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
BWZ Klein-Brabant vzw valt voor de bepaling van de bewaartermijn van de persoonsgegevens onder
de wettelijke verplichtingen.

Hoe beveiligen we uw gegevens
BWZ Klein-Brabant vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
-

alle medewerkers die namens BWZ klein-Brabant vzw van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
archief ruimte is altijd afgesloten
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
persoonsgegevens worden bewaard volgens de specificaties in het dataregister;
we streven naar een individueel gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
we sensibiliseren cliënten en medewerkers om respect te hebben voor de privacy van
anderen en hoe om te gaan met (gevoelige) persoonsgegevens.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij op onze beurt verstrekken aan derde
partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij
verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking
U heeft recht op inzage en op correctie van uw gegevens (welke wij van u ontvangen). Bovenaan
deze privacyverklaring staat hoe u hiertoe contact met ons kan opnemen. We behandelen uw
aanvraag binnen 30 kalenderdagen ls uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen
moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen. Tevens kan u bezwaar maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers indien dit niet de wettelijke verplichting in het gedrang brengt. Als u toestemming hebt
gegeven in verband met foto-en beeldmateriaal kan u die toestemming ten allen tijde intrekken. Bij
beëindiging van de overeenkomst hebt u het recht uw gegevens te laten wissen of over te dragen.
Wat bij klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met de DPO op te nemen.
U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijzigingen Privacyverklaring
Indien BWZ Klein-Brabant vzw een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze
aangekondigd worden op de website en in de eerste nieuwsbrief volgend op de wijziging.
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