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ALGEMENE PRIVACYVERKLARING VZW TuinHier Mechelen
VZW TuinHier Mechelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over welke
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Doel van de vereniging
We zijn in de eerste plaats een groep gelijkgestemden, die graag tuinieren. In onze
vereniging willen we jong en oud samenbrengen rond een gemeenschappelijke passie : de
tuin. We komen regelmatig bijeen in ons clublokaal te Battel om over tuinen, bloemen,
planten, fruit, groenten te spreken. We willen ervaringen uitwisselen, nieuwe soorten
ontdekken, antwoord zoeken op tuinvragen die ons bezighouden.
Meer specifiek, onze vereniging stelt zich tot doel :
• het geven van voordrachten en het organiseren van activiteiten rond
tuinieren, alsmede het inrichten van excursies in dit domein;
• het samen aankopen van zaden en potgrond en andere benodigdheden;
• het trachten te verkrijgen van geschikte gronden bestemd voor het stichten van
volkstuinen;
• het beheer van de volkstuinparken die ons zijn toegewezen;
• het verspreiden van het ledenblad van het Vlaamse Gewest (32 blz. vierkleurendruk).
Onze vereniging is de plaatselijke afdeling van de VZW TUINHIER (vroeger : de Vlaamse
Volkstuin VZW).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
verzamelen, opslagen en verwerken
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, voertaal
• Digitale foto van volkstuinparkhuurders, nummer van hun tuin in het volkstuinpark
Meer specifiek, waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door VZW TuinHier Mechelen verwerkt
• om de leden te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van VZW TuinHier
Mechelen;
• voor het beheer van onze volkstuinparken;
• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
VZW TuinHier Mechelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

versie 19/12/2018 10:16 MJ
•
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt;
ons beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden van
onze vereniging;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het beheer van het volkstuinpark (Stad Mechelen) (enkel die leden met een
volkstuin).
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij
de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
uitdrukkelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in
te trekken.
Bewaartermijn
VZW TuinHier Mechelen bewaart persoonsgegevens niet langer dan 3 jaar na het
beëindigen van het abonnement en niet langer dan 1 jaar de gegevens in verband met de
activiteiten.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen onze
mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• alle gegevens staan in de cloud (microsoft one drive, google drive en website) en zijn
beveiligd door sterke paswoorden die regelmatig veranderen, papieren versies;
worden vermeden en onmiddellijk vernietigd na gebruik;
• alleen bestuursleden hebben toegang tot de bestanden;
• backups van bestanden worden tevens in de (beveiligde) cloud bewaard (zie
hierboven);
• als bestuursleden vertrekken worden alle paswoorden veranderd;
• na 3 jaar worden alle archieven opgekuist;
• de bestuursleden die namens VZW TuinHier Mechelen van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
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onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij
van u ontvangen hebben. Onderaan deze privacyverklaring 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
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie
identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
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.
Wijziging privacyverklaring
VZW TuinHIer Mechelen kan zijn privacyverklaring ten allen tijde eenzijdig wijzigen.
Als VZW TuinHier Mechelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 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 onderstaande contactgegevens:
Jan Van de Weyer
Overheide 20
2800 Mechelen
vandeweyer@telenet.be
Telefoon : 0479/30 96 85

