Privacy verklaring ella vzw (vanaf 25 mei 2018)
Ella vzw respecteert de privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd. Wij doen er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hieronder leggen we uit wat dit concreet betekent.
Hoe verzamelt ella vzw persoonlijke gegevens ?
Ella vzw verzamelt
•
•

persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt
persoonlijke gegevens die derden aan ons meedelen in het kader van een project dat ella
vzw uitvoert

Welke persoonlijke gegevens verwerkt ella vzw ?
ella vzw verzamelt persoonlijke gegevens die nodig zijn bij het uitvoeren van een door u
aangevraagde dienst of gegevens in het kader van de door ons uitgevoerde projecten
(gerechtvaardigd belang).
afhankelijk van de verhouding met ella vzw verzamelen wij verschillende types van
persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens worden ingevuld:
•

•

•

Voor een evenement of vorming:
Organisatie/naam/voornaam/functie/straat/nummer/land/postcode/gemeente/
email/telefoonnummer/rekeningnummer
Tijdens evenementen of vormingen worden soms foto’s, video’s en/of opnames gemaakt.
Indien u dit niet wil, kan dit steeds worden doorgegeven voor aanvang van de vorming.
Voor het opsturen van een publicatie:
Naam/voornaam/straat/nummer/land/postcode/gemeente/email/organisatie/
rekeningnummer
Voor het abonneren op onze nieuwsbrief

•

Naam/voornaam/organisatie/email
Voor het uitvoeren van een project
Naam/voornaam/organisatie/functie/telefoonnummer/email/rekeningnummer

Wanneer en waarom verwerkt ella vzw persoonlijke gegevens?
Ella vzw verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten
Ella vzw verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
•
•
•
•

Als u hier expliciet de toestemming voor gaf, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven, publicaties,
uitnodigingen (toestemming betrokkene)
Of, indien de verwerking nodig is om een u gevraagde dienst te leveren (vb. uw adres om een
publicatie op te sturen)
Of om informatie te versturen over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
(gerechtvaardigd belang)
Of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (wettelijke
overeenkomst)
• Of indien de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van projecten
(gerechtvaardigd belang)

Hoe behandelt ella vzw de persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst
•

Schrijft u zich bv enkel in voor de nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens
enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de
mogelijkheid om u weer uit te schrijven.

•

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij enkel verstrekken aan derde partijen
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken we gebruik van een derde partij voor:
➢ het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting, mailhosting)
➢ het verzamelen van (geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot het gebruik
van onze site
➢ het verzorgen van de IT-infrastructuur (oa IT netwerk, servers)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst
gesloten hebben. Verder worden je gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd noch verkocht aan
derde partijen. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de
beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
Hoe lang bewaart ella vzw uw persoonlijke gegevens ?
Ella vzw verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk binnen het doel
waarvoor we deze hebben verzameld:

•

•

Voor de vormingen, organisatie van evenementen: wij bewaren uw gegevens hiervoor
gedurende vijf jaar. De reden hiervoor is omdat wij soms ‘opvolg’ vormingen organiseren
waarvan we u graag op de hoogte brengen
Voor het bestellen van publicaties: hiervan bewaren we uw gegevens gedurende vijf jaar.

Voor samenwerkingsverbanden/partners: hiervan houden we de gegevens bij op langere termijn in
het kader van de werking van ella, om de eigen werking niet in het gedrang te brengen
(gerechtvaardigd belang)
Wat kan ik zelf doen ivm mijn persoonlijke gegevens?
Wil u iets wijzigen in uw gegevens, dan kan u dat steeds doorgeven aan ella.info@amazone.be
U kan ook op elk moment uw gegevens laten verbeteren of verwijderen.
Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de
privacycommissie.
Wijziging privacyverklaring
ella vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging vermelden we op onze website en sturen
we naar jou via e-mail.

