
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Privacybeleid Oost-Vlaamse Vereniging  voor Gelaryngectomeerden  

(OVG) 
 

1. Vereniging 

 Feitelijke vereniging  ‘Oost-Vlaamse vereniging voor Gelaryngectomeerden’ (OVG) 

 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  

  Ledenadministratie / functionaris gegevensbescherming 

   Luc Delbruyère   Voorzitter / secretaris 

   Leeuwerikstraat 82 9160  Lokeren 

   Tel: 09/348.93.84    GSM: 0496/43.69.93 

   e-mail: lucdelbruyere@hotmail.com 

 

2.  Welke gegevens verwerken we met welk doel? 

In het kader van contacten met onze vereniging worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt 

(= opgeslagen, bewaard, gebruikt…): 

1. Voor- en familienaam 

2. Adresgegevens 

3. Telefoonnummer 

4. E-mailadres 

 

Voor gelaryngectomeerden worden volgende bijkomende gegevens verwerkt (indien beschikbaar): 

- Geboortedatum 

- Operatiedatum 

- Naam partner 

- Bedrag vrijwillige bijdrage 

 

De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- Versturen van ons driemaandelijks tijdschrift 

Bijkomende doeleinden voor gelaryngectomeerden: 

- Verzenden van nieuwsbrieven 

- Interne info  

 

3. Bewaartermijn 

 De vereniging verwerkt en bewaart de gegevens zolang er geen vraag is tot verwijdering. Bij  

 overlijden of vraag tot verwijdering zullen alle persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden. 

 

  

4. Beveiligingsmaatregelen  

Om uw persoonsgegevens te beschermen heet de vereniging passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

 

Uw gegevens zijn voor ons vertrouwelijk, en worden door ons in geen geval aan derden doorgeven voor 

om het even welke reden.  U kan altijd zonder enige opgave van reden uw verwijdering vragen uit ons  

databestand, welke dan ook onmiddellijk zal gebeuren. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen 

 Via de ledenadministratie kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of  

               te verwijderen. 

GDPR 
General Data Protection Regulation 

(Algemene verordening gegevensbescherming / AVG) 
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 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan  

 u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

 Als u klachten heeft over de namier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt 

 of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

  

 Indien dit alles niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een 

 klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep 

              doen op de bevoegde rechter.  

 

6. wijzigingen         

 Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite  

              (www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be) bekend gemaakt. 
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