
 

Privacyverklaring 

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? 

Vzw TER WILGEN FONDS hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. 
Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere 
relevante vigerende wettelijke voorschriften, in overeenstemming met de Europese algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

Met deze Privacyverklaring wil vzw TER WILGEN FONDS elke betrokkene, dit is elke natuurlijke persoon 
van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren (hierna: 
“Gebruiker”), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op de 
rechten van de Gebruiker. 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en 
wijzigingen. We raden de Gebruiker aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. 

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS? 

Vzw TER WILGEN FONDS is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met 
anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de 
verwerking van deze persoonsgegevens. 
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3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

Vzw TER WILGEN FONDS verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn 
en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van 
persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door vzw TER WILGEN FONDS: 

• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres); 
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres); 
• Financiële identificatiegegevens (bankgegevens); 
• Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurd project, e-mail, brief of andere 

communicatiemiddelen). 
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4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van vzw TER WILGEN FONDS. De verwerking 
gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden: 

• Het contacteren van de projectverantwoordelijke bij onvolledigheden, vragen betreffende het 
project, het resultaat van de toekenning van de fondsen; 

• Het bekendmaken van de toekenning van de fondsen op de website en in andere media (vb. 
plaatselijke krant), daarbij zullen enkel namen bekend gemaakt worden. 

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan vzw TER WILGEN FONDS en kan op die 
manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk 
incorrect zijn, behoudt vzw TER WILGEN FONDS zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen 
tijdelijk of permanent uit te stellen. 
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen vzw TER WILGEN FONDS. 
Persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan instanties die 
boekhoudkundige en fiscale diensten aanbieden. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derde 
partijen. 

5. HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 4 vooropgestelde doelen na te 
streven. 
Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te 
streven of indien de Gebruiker geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

6. WAT ZIJN JOUW RECHTEN? 

De Gebruiker kan de gegevens waarover we beschikken op elk moment inkijken. Wanneer bepaalde 
gegevens niet correct blijken te zijn, kan u ze laten corrigeren. De foutieve gegevens zullen worden 
geschrapt. 

Wanneer u oordeelt dat we uw gegevens ten onrechte verwerken, kan u een klacht indienen bij de 
bevoegde databeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/), en ons 
verzoeken om de gegevens te wissen of om ze te bewaren maar niet verder te gebruiken. 

U hebt het recht een gemotiveerd bezwaar in te dienen tegen het verzamelen en gebruiken van uw 
gegevens. Als u bezwaar wilt indienen, moet u de concrete reden toelichten. Indien je jouw rechten 
wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief 
te sturen naar vzw TER WILGEN FONDS, Zomerstraat 8, 9800 Deinze. Na toelichting van een concrete 
reden wordt dit door ons behandeld. 

Bij betwisting of bezwaar kan u uw verwerking van gegevens (tijdelijk) stopzetten. 

  

 


