Privacyverklaring VOOR LATEM EN DEURLE
Uw privacy is heel belangrijk voor ons, het is tenslotte één van de fundamentele rechten
en vrijheden in onze democratische samenleving en daar staan we als Liberalen volop
achter.
De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Het toesturen
van emails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek
Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Wie zijn wij?
Voor Latem Deurle is lokale politieke partij, gedragen door Open VLD en verruimd met
al dan niet politiek-verbonden mensen die zich achter onze visie scharen, namelijk het
voeren/deelnemen aan een daadkrachtig en duurzaam lokaal beleid met het oog op het
bestuur voor onze dorpen Latem en Deurle, afgestemd op hun lokale noden, met respect
en aandacht voor hun specifieke kwetsbaarheden, waarbij de belangen van haar
inwoners steeds centraal staan, dit alles zonder daarbij het grotere geheel en de
bovenlokale evoluties en noodwendigheden uit het oog te verliezen.
Als ledenorganisatie verwerken we noodgedwongen lidmaatschapsgegevens voor allerlei
doeleinden die met jouw lidmaatschap te maken hebben. Je leest er alles over in deze
“privacyverklaring”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige
informative over jouw privacy, onze verwerking van jouw gegevens, jouw rechten en
onze verplichtingen.
Voor Latem Deurle is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG te bereiken
.
via de website www.vldlatemdeurle.be/
Verwerkingsdoeleinden
Voor Latem en Deurle verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden,
evenals van de inwoners van de gemeente Sint-Martens-Latem, (naam, adres en
emailadres) voor het verzenden van elektronische en andere communicatiemiddelen die
informeren over het politieke, maatschappelijke, economische en culturele leven in SintMartens-Latem, als voor het verzenden van onze periodieke publicaties en uitnodigingen
op evenementen die betrekking hebben op de werking van onze organisatie, Voor
Latem en Deurle. Geen enkele betrokkene is verplicht om diens persoonsgegevens te
verstrekken.

Rechtsgronden van de verwerking
Als rechtsgrond voor de verwerking van uw lidmaatschapsgegevens baseren we ons op
jouw toestemming, maar ook op de uitvoering van een overeenkomst (in het kader van
ledenadministratie) en op ons gerechtvaardigd belang als politieke organisatie.
Beheer en veiligheid
De persoonsgegevens die Voor Latem en Deurle bekomt, slaan wij op in beveiligde
bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben
gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn
op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de
wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van
persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane
verwerking van deze gegevens.
We zullen uw gegevens NOOIT gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden
bezorgen met die doelstelling.
Voor Latem en Deurle draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of
schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.
Bewaringstermijn
De persoonsgegevens van inwoners van Sint-Martens-Latem, waar Voor Latem en Deurle
over
beschikt,
worden
naar
aanleiding
van
elke
eerstkomende
gemeenteraadsverkiezingen geactualiseerd en worden vervolgens bewaard tot minstens
na elke eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
De persoonsgegevens van leden waar Voor Latem en Deurle over beschikt, worden
bewaard zo lang men lid blijft. Indien een lid expliciet (lees: per e-mail of per brief) te
kennen geeft dat hij/zij niet langer lid wenst te blijven, zullen wij deze data binnen een
termijn van 1 maand verwijderen.
Vertrouwelijkheid en juistheid
Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op
een andere wijze bekendgemaakt aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens die u bij Voor Latem en Deurle opgeeft. Voor Latem en Deurle
heeft een wettelijke verplichting om uw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom
uw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Proportionaliteit
We vragen niet méér gegevens dan nodig en bewaren de gegevens niet langer dan
vereist. Voor Latem en Deurle verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor
direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het
ontvangen van e-mails over de initiatieven van Voor Latem en Deurle. Al onze digitale
nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink.
Uw rechten
U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u
het recht om:
•
•
•
•
•

bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie
vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te
corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;
ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw
persoonsgegevens gebruiken, te beperken;
uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op
voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);
bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over
het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren via de website mits
bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw
privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Belgische Privacyautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2
274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt
u een vordering tot schadevergoeding instellen.
Minderjarigen
Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Bent u
nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over uzelf, zoals uw leeftijd, geslacht,
postadres enz. zonder het advies van uw ouders. Vraag hen eventueel te controleren of
de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat

u recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Voor Latem en Deurle
moedigt u aan een e-mailadres te gebruiken waarin uw werkelijke naam niet voorkomt.
De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze
(laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten wissen, de verwerking
ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens op basis
van artikel 6.1 AVG. De betrokkene kan hiervoor een email richten aan
mvdgehuchte@gmail.com.
We gebruiken ook cookies
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Weebly en geplaatst op
de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen
enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de
website.
Uw toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende
soorten cookies te aanvaarden. Je kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze
Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming
intrekken.
Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de
Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw
navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van
bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.
Meer informatie over cookies vindt u op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.
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