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Privacyverklaring GoodPlanet Belgium vzw
Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van GoodPlanet
Belgium vzw, en al de websites in haar beheer.
GoodPlanet Belgium vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en
het respect voor jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
GoodPlanet Belgium vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR – General
Data Protection Regulation).
Dit brengt in ieder geval met zich mee:
•

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

•

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

•

We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van je persoonsgegevens.

•

We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging
van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

•

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

•

We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we
respecteren deze.
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Als GoodPlanet Belgium vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
GoodPlanet Belgium vzw
Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
privacy@goodplanet.be
Telefoon: +32 (0)2 893 08 08

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door GoodPlanet Belgium vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
•

Om te kunnen deelnemen aan de non-profit-activiteiten en -projecten van onze vereniging.

•

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

•

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

•

Public relations en direct marketing: het illustreren en bekendmaken van activiteiten en
opinies van onze organisatie.

•

Werven en verzamelen van giften.

•

Marktonderzoek en statistisch onderzoek.

•

Registratie op de website(s).

•

Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

Welke gegevens verwerken we?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou
vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de
doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Abonnees nieuwsbrieven
•

E-mailadres, Naam en voornaam, Datum registratie

•

Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor de nieuwsbrief (postcode,
gemeente, organisatie, beroep, interesses,...)

•

Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven
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Klanten en deelnemers projecten en activiteiten
•

Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop,
facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...).

•

Gegevens m.b.t. jouw profiel

Donateurs
•

Persoonsgegevens

•

Bankrekeningnummer

•

Historiek van de stortingen

Netwerkcontacten
•

Persoonsgegevens

•

Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie

•

Profielgegevens zoals interesses in thema's

Websitebezoekers
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites in het beheer van GoodPlanet Belgium vzw.
Onze website(s) kan/kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en
opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches
en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te
maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van
functionaliteiten, enz.
Daarnaast worden automatisch tijdelijke serverlogbestanden aangemaakt wanneer je onze
websites bezoekt of de inhoud ervan bekijkt.

Verwerking van foto's en video's (beelden)
Eventuele foto-, video- of geluidsopnamen worden aanzien als persoonsgegevens zodra de
deelnemers identificeerbaar zijn op de beelden of opnamen.
GoodPlanet Belgium vzw respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het
portretrecht (recht op afbeelding).
GoodPlanet Belgium vzw zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van
een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de
wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:
•

Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze
persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.

•

Toevallige personen op een publieke plaats.
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•

Personen in een menigte.

•

Publieke personen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien
je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wat met een overdracht buiten Europa?
GoodPlanet Belgium vzw streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Niettemin
kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien
dit noodzakelijk is voor de werking. Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens alleen worden
doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde
of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de
overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval
per geval onderzocht moeten worden.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door GoodPlanet Belgium vzw bewaard zolang dat nodig wordt geacht
voor de hierboven vermelde doeleinden. Dit wil zeggen zo lang ze relevant zijn voor educatieve
doeleinden
of
voor
het
illustreren
en
promoten
van
onze
activiteiten.
Enkel in het kader van statistisch onderzoek bewaren we je gegevens voor een langere periode.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•

Alle personen die namens GoodPlanet Belgium vzw van jouw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
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•

We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

•

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.

•

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

•

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of onder bepaalde voorwaarden recht op het
verwijderen, beperkten of stopzetten van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen
hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. GoodPlanet
Belgium vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen.
Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.
Aangezien het voor GoodPlanet Belgium vzw onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere
verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en
onvolledigheden te melden.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct
contact
met
ons
op
te
nemen
via
privacy@goodplanet.be.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wijziging privacyverklaring
GoodPlanet Belgium vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email (privacy@goodplanet.be) als je deze wil raadplegen.

GoodPlanet Belgium vzw – Edinburgstraat 26, 1050 Brussel,
Ondernemingsnummer: BE0462.923392
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