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     Privacyverklaring – Gemeenschap Maria-Kefas vzw 

 

 
Beste,  

Ofwel ben je: 
- “Gast” van de Gemeenschap Maria-Kefas bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten. 
- “Lid” van de “Gemeenschap Maria-Kefas” of van “Op weg met de Gemeenschap Maria-Kefas”. 
daarom houden we van jou bepaalde persoonlijke gegevens bij. 

In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we over je bijhouden, waarom we dit doen en wat je kan doen 
als je hiermee niet akkoord bent. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: 

 je naam 

 je adres, telefoon, email, dieet 

 gegevens over de samenstelling van een gezin. 

 Sfeer foto’s en gerichte foto’s 

Wij proberen heel zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Maar als je toch vragen hebt over de manier 
waarop we dit doen, kan je altijd terecht bij: privacy@mariakefas.be 

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij? 

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat:  
- je verzekerd bent als je deelneemt aan onze activiteiten. 
- we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen. 
- je als gast of lid die aan de activiteiten deelneemt: 

o je op de hoogte houden van het programma. 
o Je aangepaste voeding krijgt indien nodig. 
o Je na activiteiten een fotoreportage met sfeer en gerichte foto’s kunt ontvangen. 
o je als gast, niet herkenbaar bent op de foto, we deze foto voor flyers en website mogen gebruiken. 

- wanneer je “lid” bent van de gemeenschap: 
o worden sommige van je gegevens ook gebruikt voor de opmaak van een agenda en een ledenlijst. 
o mogen gerichte foto’s waarop je herkenbaar zijt gebruikt worden. 

Om die redenen kunnen we volgende gegevens over jou bijhouden 

- naam, voornaam, adres. 
- telefoonnummer en/of email. 
- eventuele dieet. 
- je geboortedatum (indien nodig). 
- gezinssamenstelling (aanwezige kinderen, voornaam, naam, geboortedatum, dieet indien nodig). 
- foto’s tijdens activiteiten. 

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor die redenen waarvoor we de gegevens aan jou gevraagd 
hebben en niet voor iets anders. 

Doorgeven van jouw gegevens aan derden 

Als het noodzakelijk is, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij. Dit doen we 
enkel voor de redenen die we hierboven gaven. 
- De verzekering  
- Anoniem voor de verzorging van aangepaste maaltijden door een traiteur. 
- Het drukken van de agenda en ledenlijst voor gebruik door de leden van de gemeenschap 
- Sommige gegevens kunnen tijdelijk op en via onze website verzameld worden. 
- Een mailing of verzendingslijst voor onze nieuwsbrieven. 
- Stockage van die gegevens bij een lid van de gemeenschap of in de cloud. 
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- de overheid (vb: bij overnachting dienen lijsten ter beschikking van de brandweer te zijn in geval van nood)  
- foto’s van activiteiten worden via google-foto met een private link verspreid en dienen “privé” binnen de 

dezelfde activiteitsgroep te blijven.  

Verder zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan anderen doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Of tenzij jij hiervoor zelf de toestemming hebt gegeven. 
Je kan deze toestemming om je gegevens te delen ook altijd terug intrekken.  

We zullen steeds de grootste zorg dragen voor uw gegevens, in het geval er dan toch een data lek zou ontstaan 
zal dit onmiddellijk aan u en aan de Privacy Commissie gemeld worden. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons 
deze gegevens hebt gegeven namelijk: 

- Deelnamelijsten aan activiteiten tot 1 jaar na de activiteit. 
- Gegevens voor de verspreiding van nieuwsbrieven en uitnodigingen, 

totdat we uw vraag ontvangen u van de lijst te verwijderen. 
- Foto’s worden gearchiveerd. Herkenbare of gerichte foto’s van gasten worden na één jaar verwijderd. 

Je rechten – wat kan je aan ons vragen? 

Je hebt het recht om je gegevens te bekijken, te verbeteren of te laten verwijderen uit onze bestanden. Hiervoor 
kan je steeds contact met ons opnemen: privacy@mariakefas.be. 

Klachten 

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Wij zijn 
bereikbaar via privacy@mariakefas.be. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan 
kan je steeds contact opnemen met de Privacy commissie. 

(https://www.privacycommission.be/nl).  

Wijziging van deze verklaring 

De Gemeenschap Maria-Kefas kan deze verklaring steeds wijzigen.  
Raadpleeg deze verklaring regelmatig op onze website want die kan aangepast worden. 

Gent, 24 mei 2018 / V01 

https://www.privacycommission.be/nl

