
PRIVACY STATEMENT 
 

 
Het Koninklijk Werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw, hecht 

veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw 

privacy wordt gerespecteerd. 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 uw persoonsgegevens. 

 

Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

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 privacy verklaring. 

 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is 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 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 de 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. 

 



Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging verwerkt ten 

behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 

Bestuur: 

 

• De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in 

een digitaal bestand: naam, voornaam, adres, telefoonnummer 

en/of gsm nummer, e-mail van de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

• De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie 

naar het publiek teneinde geïnteresseerden  de mogelijkheid te 

geven contact op te nemen met het betrokken bestuur en 

anderzijds voor communicatie binnen de vereniging. 

• De gegevens van dezen wordt ten laatste één maand na de 

Algemene Vergadering waarop het bestuurslid werd uitgesloten, 

ontslag heeft genomen of is overleden, verwijderd. 

 

Leden:  

 

• De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in 

een digitale database: naam, adres, telefoonnummer en/of gsm 

nummer, e-mail. 

• Deze gegevens worden beheerd door het bestuur en de gegevens 

zijn enkel toegankelijk via een logincode en worden enkel gebruikt 

voor interne communicatie wanneer nodig. 

• De gegevens worden maximaal één maand na het stopzetten van 

het lidmaatschap, om welke reden ook, verwijderd. 

 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden 

waarvoor we gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door 

u verstrekte gegevens niet aan derden overmaken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. Alle personen die namens het 

Koninklijk Werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw van uw 

gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan. Onze medewerkers zijn volledig geïnformeerd over het 

belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Als Koninklijk Werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw zijn wij 

verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 



Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring , of in 

algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via onderstaand contactgegeven. 

 

volkstuinenmxm@gmail.com 

 

mailto:volkstuinenmxm@gmail.com

