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Privacyverkla ri ng Ouderveren ig i ng
GO! Basisschool De Kameleon
De oudervereniging
Oudervereniging GO! Basisschool De Kameleon
Dreefstraat 33, 9400 Ninove
Oudervereniging@ basisschooldekameleon.be
Huishoudelijk reglemenl van L4l L2/2OI7 .

Inleiding
De oudervereniging is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dit in

kader van:

.
o

de ledenadministratie van elk (bestuurs)lid van de feitelijke vereniging;
de vrijwilligersadministratie van elke vrijwilliger die zich inzet in kader van de projecten
van de oudervereniging;

.

de klantenadministratie in kader van het financiële luik; de aankoop van goederen of
diensten.

Tot 25 mei 2018 volgens de wet van

I

december 7992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke tevenssfeer

Vanaf 25 mei 2018 volgens de Europese verordening 2016/679 gekend als de gegevensbeschermingswetgeving

of de GDqR

(General Data Protection RegutatÍon)

De oudervereniging hecht veel belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de

veiligheid van uw persoonsgegevens;

.
.
.

wij zullen dan ook niet meer gegevens vragen dan nodig;
wij zullen deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;
wij zullen ook het absolute minimum van gegevens doorgeven aan de noodzakelijke
instanties. En wij verkopen uiteraard geen gegevens door aan derden.

U kan steeds via mail of post uw persoonsgegevens opvragen, deze laten aanpassen of laten
wissen. U kan ook de verwerking, de gegevensoverdraagbaarheid en eventuele toestemmingen

terug intrekken. Hou wel rekening met een verwerkingstermijn van één maand.

Verwerking van persoonsgegevens
Indien de oudervereniging persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een nieuw of ander
doeleinde dan hieronder omschreven zal de oudenrereniging voorafgaandetijk aan dit nieuwe
gebruik hiervoor uw toestemming vragen.
Ledenadministratie
De oudervereniging kan o.a. via het papieren of digitale inschrijvingsformulier de volgende
persoonsgegevens van (toekomstige) leden verwerken:

r
r
r

pêrsooolijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
pêrsooÍllijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;

pêrsooÍllijke contactgegevens zoals uw mailadres, telefoon- of gsm-nummer.
Dit zuiver voor de ledenadministratie; juridisch, verzekeringstechnisch en uiteraard voor de
communicatie naar de leden (agenda's, verslagen, uitnodigingen. evaluaties,...)
Uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting.
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Vrij wi

IIi

ge rsad m i n i stratie

Het is niet mogelijk om een vrijwilliger te worden van de ouderverenging zonder effectief lid te zijn
Bovenop de persoonsgegevens van de ledenadministratie kan de oudervereniging volgende

gegevens van haar (toekomstige) vrijwilligers verwerken

.
r
.
r
.
.
r
o

:

vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
academischecurriculum;
beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;

professioneleervaring;
afbeeldingen;
gêgêvens betreffende de lichamelijke gezondheid, zoals de medische keuringsbewijs;
eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Dit zal verwerkt worden volgens het aanmelding voor specifiek vrijwilligerswerk, het bijhouden van
de afsprakennota, het ontvangen van uw rijbewijs, het bijhouden van de verklaring op eer

-

strafregister, het ontvangen medische keuring, het opvragen van competenties, het bezorgen van
gegevens aan overheidsdiensten, juridische- en verzekeringstechnische ondersteuning en voor
archivering.
Uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting.
Expliciete toestemming in geval van gezondheidsgegevens en niet verplichte velden.

Klantenadministratie
Het is in het belang van de oudervereniging om van haar klanten die geen natuurlijke persoon zijn,
de persoonsgegevens van de medewerkers van die klant te kunnen bijhouden met oog op
eftectieve communicatie met de klant.

r
r

p€rSooÍllijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
p€rsoonlijke contactgegevens zoals uw mailadres, telefoon- of gsm-nummer;

De oudervereniging verwerkt deze persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van

offerteaanvragen en afspraken voor leveringen van goederen of diensten.
Uitvoering van de overeenkomst en legitiem belang.

Het doorgeven van persoonsgegevens
Binnen de oudervereniging worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar

(bestuurs)leden op een "need to know" basis. Anonieme gegevens kunnen wel steeds doorgegeven
worden.
De oudervereniging kan de persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers:

.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die optreden als tussenpersoon in het
betalingsverkeer;

r

Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals
advocaten;

.

Overheden, agentschappen en andere publieke rechtspersonen op grond van wettelijk
verplichte doorgiften.
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Duur van de bewaring van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de oudervereniging bewaard gedurende de tijd van de

overeenkomst en daarna enkel zolang het wettelijk verplicht is.
Daarna worden al uw persoonsgegevens vernietigd.

Klachten
U heeft uiteraard steeds het recht om klacht in

te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen
De oudervereniging heeft steeds het recht deze privacyverklaring te wijzingen. U wordt hiervan

tekens op de hoogte gebracht.

.
.
.

03/12/2018 - werktekst
L4/L2/2018
07/OL/2019

- opname aanpassing GOI Ouders
- goedkeuring bestuur en publicatie

Voor akkoord

Ter kennisname

Voorzitter

Secretaris

Tom Ooms

Dorien Ptetinckx

En nog

Directeur
Paepe

wat kleine letteÉjes...

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterluke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of
niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van
de gehele privacyverklaring.
Indien de oudervereniging de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo
nauw als mogelijk aan te sluiten bU de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).
Het nalaten van de oudervereniging om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet
worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacyverklaring of elk gegeven dat
hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken van Mechelen (België).
Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35,
mail

commission@privacvcommission.be

tel: 02/274.48.00 of via e-

(www'privacvcommission.be)
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