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PERSOONSGEGEVENS
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle deelnemers aan onze activiteiten en alle personen die
belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en diensten.
De informatie die we van jou krijgen, gebruiken we om je te contacteren, op de hoogte te houden van
activiteiten, onze dienstverlening te verbeteren en om wettelijke verplichtingen na te komen. We
behandelen je gegevens met respect.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of
verwerken:
- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
- privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
- persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht/gender, medische gegevens voor activiteiten van
1 of meerdere dagen (bv. kampjes)
- interesses
- financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen)
- aanwezigheid
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a.
inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mailcontact …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens
via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan
activiteiten.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven
jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij bewaren 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).
Heb je vragen over je gegevens, wil je de gegevens inzien of aanpassen, dan kun je ons contacteren.
Famke Hemeryck
Smissestraat 43
8820 Torhout
famhem@hotmail.com
Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en te
beperken. Je kunt een bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens worden
verwerkt. Via het bovenstaande adres kun je ons contacteren met een motivatie voor je vraag. Wij kunnen je
vragen om je te legitimeren bij een dergelijke aanvraag.

