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PRIVACYVERKLARING 

 

 
Voorafgaandelijk 

 

Deze Privacyverklaring is erop gericht de leden te informeren over de aard en omvang van de 
persoonsgegevens die Orde van de Baksteen VZW als Verwerkingsverantwoordelijke bijhoudt en verwerkt, 

alsook over de rechten van de Betrokkene hieromtrent, dit laatste ingevolge de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) . 

 
Artikel 1 Identificatie organisatie ( = Verwerkingsverantwoordelijke)   

 

Orde van de Baksteen VZW 
Begonialaan 7 

9140 Steendorp 
 

Artikel 2 Aard persoonsgegevens 

 
Orde van de Baksteen VZW verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle 

informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.” Dit zijn dus alle gegevens die 
direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.  

 
De volgende persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt:  

 

- identificatiegegevens; 
- financiële bijzonderheden; 

- lidmaatschappen; 
- rijksregisternummer (enkel van de bestuurders); 

- beeldopnames; 

- functies binnen de vereniging, status (actief, non-actief), uitgereikte eretekens; 
- verzekeringsgegevens en eventuele ongevalsaangiften; 

  
Indien de Orde van de Baksteen een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens op te vragen haar 

leden, en deze worden haar niet meegedeeld, behoudt ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW zich het recht voor 

verdere procedurele stappen te ondernemen indien zij dit opportuun acht. 
 

Artikel 3 Rechtsgrond 
 

3.1 
 

ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW houdt voormelde persoonsgegevens bij, en verwerkt deze, op grond van: 

 
- haar contractuele relatie met haar leden; 

- toestemming van de leden; 
- een wettelijke verplichting;  

- een gerechtvaardigd belang. 

 
3.2 

 
De rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang wordt enkel aangewend voor het bijhouden en verwerken van 

beeldopnames. De gerechtvaardigde belangen omvatten zowel een beveiliging van de gebouwen, een controle 
op de werkplaats. 
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3.3 

 
Indien ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt op grond van toestemming 

van de leden, kan deze toestemming door de leden op elk ogenblik en na een schriftelijk verzoek hiertoe 
gericht aan de ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW, worden ingetrokken. Deze intrekking zal in geen geval afbreuk 

doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens daterend van vóór de intrekking van 

deze toestemming. 
 

3.4 
 

De leden hebben steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien aan 

een verzoek van hem geen of onvoldoende gevolg gegeven wordt. 
 

Artikel 4 Verwerkers en andere ontvangers 
 

De gegevens zoals bedoeld in artikel 2 zullen worden ontvangen, bijgehouden en verwerkt door de volgende 
categorieën van verwerkers en ontvangers: 

 

- bestuursleden 
- bestuurders 

- verzekeraars 
 

Artikel 5 Verwerkingsdoeleinden 

 
ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW verwerkt persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 2 met één of meerdere 

van de volgende doeleinden: 
 

- dienstverlening 
- de behartiging van de belangen van haar leden; 

- wettelijke verplichtingen inzake haar administratie en boekhouding; 

- evaluatie van haar personeel en medewerkers; 
- beveiliging van haar infrastructuur; 

 
Artikel 6 Bewaartermijn 

 

ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW bewaart de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van doeleinden waarvoor hij/zij persoonsgegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is 

toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van ORDE 
VAN DE BAKSTEEN VZW hebt, dan worden de persoonsgegevens in ieder geval gedurende de looptijd van het 

lidmaatschap bewaard. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens geanonimiseerd dan 

wel gewist.  
 

Artikel 7 Recht op inzage  
 

7.1 
 

Ieder lid heeft het recht om van ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet 

verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te 
verkrijgen van zijn of haar specifieke persoonsgegevens. 

 
7.2 

 

Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in voormeld lid 7.1, verstrekt de ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW 
aan haar lid een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien het lid om bijkomende kopieën 

verzoekt, kan ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW op basis van de gemaakte administratieve kosten een redelijke 
vergoeding aanrekenen. Wanneer het lid zijn/haar verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een 

gangbare elektronische vorm verstrekt. 
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Artikel 8 Recht op rectificatie 

 
Ieder lid heeft het recht om van ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW rectificatie van hem betreffende onjuiste 

persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft het lid het 
recht de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende 

verklaring te verstrekken. 

 
Artikel 9 Recht op verwijdering 

 
Ieder lid heeft het recht van ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW zonder onredelijke vertraging de verwijdering van 

hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW is verplicht 

persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen wanneer een van de gevallen als bedoeld in 
artikel 17 lid 1 AVG van toepassing is. 

 
Artikel 10 Recht op beperkte verwerking 

 
Ieder lid heeft het recht van ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW de beperking van de verwerking te verkrijgen in 

één of meerdere van de situaties zoals vermeld in art. 18 lid 1 AVG.  

 
Artikel 11 Recht op overdraagbaarheid  

 
Ieder lid heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij aan een ORDE VAN DE 

BAKSTEEN VZW heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en 

hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij 
te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, in 

de gevallen als bedoeld in artikel 20 AVG. 
 

Artikel 12 Recht van bezwaar 
 

Ieder lid heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen 

bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in de gevallen als bepaald in 
art. 21 AVG. 

 
Artikel 13 Inbreuk in verband met persoonsgegevens 

 

Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, deelt ORDE VAN DE BAKSTEEN VZW het betrokken lid de inbreuk in 

verband met de persoonsgegevens onverwijld mee. 
 

Deze mededeling is evenwel niet vereist indien één van de voorwaarden zoals bedoeld in art. 34  AVG is 

vervuld.  
 

 
 

 
 


