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Rainbow4kids vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het
respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Rainbow4kids vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), ook gekend als General
Data Protection Regulation (GDPR).
Dit houdt in dat wij:
•
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze
privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen nemen opdat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan gerust contact met ons
op.
Rainbow4kids vzw
Olmenlaan 24
1750 Lennik
katrien@rainbow4kids.be
Telefoon: 0478-76 89 84
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Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Rainbow4kids vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•

Administratie en dienstverlening aan vrijwilligers; sponsors en sympathisanten;
Versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Bekomen van subsidiëring

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds
het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen
en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats,
rijksregisternummer;
• Privécontactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer;
• Uw akkoord om foto’s, video’s waar u op voorkomt te publiceren op onze website, Facebook
pagina en andere sociale media;
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …);
• Uw akkoord om deze gegevens op te slaan en te gebruiken.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan
onze activiteiten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:
• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud;
• Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
• Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het verzekeren van onze vrijwilligers.
We geven nooit persoonsgegevens door aan derden met wie we geen verwerkersovereenkomst
afgesloten hebben.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
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Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke
vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Concreet: Rainbow4kids vzw verbindt zich
ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
•
•
•
•
•

We informeren onze vrijwilligers en sponsors over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen;
We brengen u op de hoogte mocht er toch een gegevenslek of -inbreuk worden vastgesteld.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u
betrekking hebben. U kan ons daarvoor bereiken via:
Rainbow4kids vzw, Olmenlaan 24, 1750 Lennik.
katrien@rainbow4kids.be of telefoon 0478-76 89 84.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina op onze website: www.rainbow4kids.be.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
uw rechten, neem dan contact met ons op.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming (Privacycommissie).

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
We kunnen onze privacyverklaring steeds aanpassen.
Deze wijziging kondigen we aan op onze website.

Privacyverklaring Rainbow4kids vzw

3

