AVG-0002 Privacy Verklaring
Inleiding
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om
met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieen persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, contact met ons heeft of aan onze activiteiten deelneemt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.
Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon nummer of nummers
Email adres of adressen
Emails
Notities van gesprekken
Notulen van vergaderingen
Contracten, Algemene Voorwaarden of andere bindende documenten met
Facturen en bonnen
Andere persoonsgegevens die bij de uitvoering van onze activiteiten nodig zijn en die wij niet kunnen voorzien
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens etc.

Grondslag voor de gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Op onze organisatie
zijn twee juridische grondslagen van toepassing:
In de meeste gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Deze grondslag vindt
u in artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als wij iets kopen of een dienst afnemen, dan verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de uitvoering van het koopcontract.
Deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

Bronnen
Wij krijgen alle persoonsgegevens van uzelf of van publiekelijk toegankelijke bronnen zoals bijvoorbeeld Google.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Onze organisatie heeft een aantal activiteiten zoals de bescherming van bossen, het organiseren van events etc. In het kader van die
activiteiten verwerken wij persoonsgegevens.
Bij het uitvoeren van deze activiteiten hebben wij regelmatig contact met andere partijen en personen. Hiervoor verwerken wij ook
persoonsgegevens.
Wij moeten bijhouden wie onze leden zijn en wie wat doet. Ook daarvoor verwerken wij persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder
toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:
Als onderdeel van het maken van backups van onze computer systemen,
Als het noodzakelijk is om een overeenkomst tussen ons en u uit te voeren, of
Als de wet het ons voorschrijft uw gegevens aan derden te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een
wettelijke verplichting. Financiele gegevens worden in principe zolang bewaard als dit fiscaal verplicht is (normaliter 7 jaar). Andere gegevens
worden zlang bewaard als dat nodig is om de belangen van de vereniging te waarborgen. Hoe lang dat precies duurt, kunnen wij niet
altijdvoorspellen, maar we handhaven wel de volgende richtlijnen:
Gegevens over leden worden bewaard zolang zij leden zijn.
Gegevens over contactpersonen en anderen waarmee samengewerkt wordt, worden bewaard zolang het contact of de samenwerking
voortduurt, en daarna zolang er een realistische kans is dat wij in de toekomst nog eens contact willen of moeten opnemen of zullen
samenwerken. Dit geldt ook voor emails.
Gegevens over bezoekers van onze website worden normaliter niet langer dan bewaard dan 1 maand.
Voor vragen kunt u altijd terecht op de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten
Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het
wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te
beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch
indienen op +32-89-753002 of per email op info@buurtvoornatuur.be. Wij streven ernaar om binnen 20 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier: https://www.
gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze website bekend gemaakt worden. Wij
raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus
geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG.

Onze contactgegevens
De formele verwerkingsverantwoordelijke is:
Buurt voor Natuur
Lochtstraat 51, 3740 Eigenbilzen, Belgium
Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:
Dr. Martin Beckmann LLM
Adviesbureau Beckmann B.V., Eurode-Park 1-62, 6461 kB Kerkrade
+31-6-22130187
m.beckmann@beckmann-consult.com

