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PRIVACYVERKLARING 
 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ WERK DER VOLKSTUINEN VZW GERAARDSBERGEN 
 

Koninklijke Maatschappij Werk der Volkstuinen VZW Geraardsbergen, hierna ‘ de vereniging’ genoemd 

respecteert uw privacy en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

Onze vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de zogenaamde Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook vaak in het Engels vermeld als GDPR (General Data 

Protection Resolution). Dit zijn de krachtlijnen van deze verordening: 

• De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Indien nodig wordt om uw uitdrukkelijke 

toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• U wordt gewezen op uw rechten omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens. 
 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 

persoonsgegevens onze vereniging verzamelt, waarvoor ze worden gebruikt en hoe wij er zorgvuldig mee 

omgaan. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, bezwaren of vragen heeft, dan kan u 

ons contacteren via volgende gegevens: 

Koninklijke Maatschappij Werk der Volkstuinen Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 

(volkstuinen.gbergen@gmail.com, www.volkstuinengeraardsbergen.be). 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt onze vereniging en waarom? 
 

• We registreren persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

voor ledenadministratie en het informeren van onze leden over de interne werking en onze 

activiteiten (voordracht, groepsaankoop, eetfestijn, daguitstap, …) via e-mail of post. 

• Van bestuursleden registreren we volgende bijkomende persoonsgegevens (geboortedatum, 

rijksregisternummer) voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister (VZW-wetgeving). 

• We raadplegen financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer) voor de controle op de 

betaling van lidmaatschap, deelname aan eetfestijn of daguitstap, ….  

• Van onze leden op het volkstuinpark registreren we bijkomend de nummerplaat met als doel hen 

een parkeerkaart te bezorgen voor de parking op de volkstuinparken. 

• We registreren persoonsgegevens van onze sponsors die een gift deden aan de organisatie, o.a. 

om de fiscale attesten te kunnen opmaken volgens de wettelijke regels. 

• We registreren persoonsgegevens van voordrachtgevers die niet op ‘Mijn Tuinhier’ staan om hen 

te kunnen contacteren voor het organiseren van voordrachten. 

• We houden beeldopname (foto’s, video, …) bij van onze activiteiten en dit uitsluitend voor gebruik 

binnen de vereniging. 
 

Algemeen: onze vereniging gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze 

hebben verkregen. 
 

Beveiliging van de gegevens 
 

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we, binnen onze mogelijkheden, 

gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te 

beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en 

maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig. 
 

Bewaartermijn 
 

Onze vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens 

maximaal 5 jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden. 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens 
 

U hebt recht op inzage en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door onze vereniging. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan 

opnemen. 
 

Verstrekking aan derden 
 

We geven de door u verstrekte gegevens nooit door aan andere partijen, indien dit niet vereist voor de 

doeleinden gesteld door onze vereniging. 


