GDPR DISCLAIMER
Wat met uw persoonsgegevens?
Als VZW RED DE OLDTIMER zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit privacy beleid legt uit hoe VZW RED DE OLDTIMER omgaat
met uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen
heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via mail naar
reddeoldtimer@outlook.com.

Uw persoonsgegevens (i.e. elke vorm van informatie die toelaat om uzelf direct of indirect als een
natuurlijke persoon te identificeren) worden door VZW RED DE OLDTIMER intern door de
bestuursleden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
-

om te kunnen genieten van de voordelen bij de partners van VZW RED DE OLDTIMER;
voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (u heeft op elk moment de
mogelijkheid u uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

persoonlijke identiteitsgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum, emailadres, enz..),
financiële gegevens beperkt tot het lidgeld van de leden (bijv. bedrag,
bankrekeningnummer...).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen. Er worden geen persoonsgegevens gepubliceerd op onze website,
Facebookpagina, mailverkeer, nieuwsbrieven of via andere kanalen.

VZW RED DE OLDTIMER zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor
het verwezenlijken van bovenstaande doeleinden.

Alle gegevens worden binnen onze vereniging verkregen, verwerkt en behouden. Het
administratief beheer gebeurt via AssistOnline (zie https://www.assistonline.eu/disclaimer.aspx)
waardoor deze softwareontwikkelaar in principe ook de gegevens kan raadplegen. We rekenen op
de beroepsernst en -verplichtingen zodat de gegevens ook daar in goede en veilige handen zitten.
Op geen enkele andere wijze worden deze persoonsgegevens aan derden (noch binnen noch
buiten de Europese Unie) doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is.

Wanneer een partner in het kader van het verschaffen van een voordeel twijfelt aan de correctheid
van de lidkaart, dan kan hij/zij contact opnemen met VZW RED DE OLDTIMER. Deze laatste zal
enkel en alleen de juistheid bevestigen of ontkennen zonder enig persoonsgegeven bekend te
maken.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij
van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan
opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

VZW RED DE OLDTIMER hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle
te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging. Maar in het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw
persoonsgegevens toch gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging,
zal VZW RED DE OLDTIMER onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te
identificeren en actie ondernemen. Indien nodig, zal VZW RED DE OLDTIMER u in kennis stellen
van een dergelijk incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

Kortom wij, VZW RED DE OLDTIMER, doen er alles aan uw persoonsgegevens correct en veilig
te beheren en te beschermen.

VZW RED DE OLDTIMER kan zijn privacy statement wijzigen, maar zal daar via diverse wegen
aankondiging van doen (o.a. website, Facebook…)

