Privacy verklaring Terr@dialoog vzw ‐ (T@d) (V1.2‐ 2018)

In deze privacyverklaring willen we informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens van
donateurs, sponsors, partners en sympathisanten. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons gegevens. Terr@dialoog vzw houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
1/ Waarom verwerken we persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Terr@dialoog verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
•
•

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (met toestemming van betrokkene)
het uitschrijven van fiscale attesten

2/ Welke persoonsgegevens verwerkt T@d
T@d verzamelt enkel die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het realiseren van bovenstaande
doeleinden; dit zijn respectievelijk:
•
•
•

voor de nieuwsbrieven : e‐mailadres (naam, voornaam) van de sympathisanten
voor de fiscale attesten : naam, voornaam, adres, financieel nummer, bedrag van de gift,
eventueel ondernemingsnummer
voor de boekhouding : alle stortingen

3/ Verstrekking aan derden
Van elke data set die we opslaan blijft u uiteraard eigenaar van betreffende gegevens. Uw gegevens
geven we nooit door aan derden voor commerciële doeleinden noch voor eventueel eigen specifiek
gebruik van derde partijen.
De gegevens kunnen wel aan derden verstrekt worden indien nodig om de doelstellingen te
bereiken.
Zo maken we gebruik van een derde partij :
•

voor het verspreiden van onze nieuwsbrieven, doen we beroep op de online tool van
MailChimp; hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van het e‐mailadres. We besteden
uiteraard de nodige aandacht aan hun AVG / GDPR compliancy
(https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp_
gdpr_sept2017.pdf )

•

verder worden de hierboven vermelde gegevens (2/ item2) verstrekt aan de federale
overheid om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het verstrekken van
fiscale attesten.

4/ Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard
T@d bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
•
•

bij elke nieuwsbrief wordt de optie voorzien om u uit te schrijven. Uw gegevens worden
op dat moment dan ook uit de bestanden geschrapt.
gegevens omtrent stortingen van donateurs, sponsors en subsidiërende instellingen
enerzijds en betalingen aan leveranciers anderzijds worden boekhoudkundig 6 jaar
bewaard. Daarna wordt er gearchiveerd.

5/ Beveiliging van de gegevens
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld, opgeslagen en verstuurd. Daarom maken we
gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en maatregelen (o.a. fysieke beveiliging van
infrastructuur en gegevensopslag, scanners, firewall, updates, encryptie, beperkte opslag….) om uw
gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of
openbaarmaking.
De toegankelijkheid tot persoonsgegevens wordt beperkt tot die personen van de vereniging die uit
hoofde van hun functie de gegevens verwerken.
Deze technologieën en maatregelen kunnen bijgesteld worden indien nodig.

6/ Onze website en privacy
De website van T@d heeft een louter informatief karakter en maakt geen enkel gebruik van
persoonsgegevens. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, trackers, fingerprint methodes of
advertenties van derden. Het contactformulier dat naar T@d doorgestuurd kan worden, bevat
alleen de door jou ingevoerde informatie en gegevens.

7/ Nog vragen of bedenkingen?
Dit kan eenvoudig via het contactformulier op de website of schriftelijk op het adres van de zetel
van de organisatie. Elke persoon waarvan Terr@dialoog persoonsgegevens bewaart kan die inzien,
controleren op hun juistheid en zo nodig laten wijzigen of verwijderen.

