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Inleiding
De tekst van deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van onze vereniging ten aanzien van
de externe personen waarvan persoonsgegevens bewaard worden.
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de
verantwoordelijke van Flanders Computer Club (vzw), met maatschappelijke zetel te
Moretuslei 3, 2180 Ekeren, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven
onder het nummer BE 0898136460 en hierna FCC genoemd
Lees deze Privacy Policy aandachtig en op regelmatige basis even door want het bevat
essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Door lid te worden
van onze vereniging en het hierbij verstrekken van jouw persoonsgegevens verklaar je kennis
te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.

Privacy Policy Flanders Computer Club (vzw)
Algemeen
FCC leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11
december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch
Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” en de ‘Wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en
reglementen. Doormiddel van de huidige Privacy Policy stellen wij ons tevens in regel met de
Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens. FCC is hierbij volledig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Volgende persoonsgegevens werden door jou aan ons meegedeeld en worden door ons
opgeslagen:
•
•
•
•

Naam en voornaam
Volledig adres
Telefoon- en/of mobielnummer
E-mailadres

Doeleinden van de verwerking
FCC zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden
gebruiken:
•
•
•

Via e-mail bezorgen van de maandelijkse nieuwsbrief.
Via e-mail bezorgen van informatie betreffende evenementen, opleidingen en
andere voor onze leden nuttige info.
Telefonisch, schriftelijk of via e-mail verstekken van hulp bij het oplossen van
technische of software problemen binnen visie en het kader van onze vereniging.

Doorgifte aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval
meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

Duur van de verwerking
Jouw persoonsgegevens blijven actief zolang er jaarlijks lidgeld betaald wordt. Wordt er
geen lidgeld meer betaald dan krijgen de persoonsgegevens de status passief en zal je van
FCC geen verdere interactie meer ontvangen. De status passief kan terug geactiveerd
worden door het opnieuw betalen van lidgeld aan de vereniging.

Jouw rechten
Je hebt het recht om op elk moment op aanvraag gratis kennis te nemen van jouw door ons
opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij een
verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten niet meer leverbaar zijn. Je erkent
ook dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je
meedeelt aan FCC.
Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om
ernstige en legitieme redenen.
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail of per post.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
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.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
FCC heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch
en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw
persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze
gegevens.

In geen geval kan FCC aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
We willen je ook graag verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan
bevatten naar andere sites die FCC niet controleert en waarop deze policy niet van
toepassing is. Deze sites worden niet door ons beheerd en wij zijn niet aansprakelijk voor de
inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen,
producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk
privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen, want deze kan verschillen van onze
Privacy Policy.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met
het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De
Nederlandstalige rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk
geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy
Policy.

Aanvaarding
Door lid te worden van onze vereniging aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy
en stem je ermee in dat FCC jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in
overeenstemming met vernoemde policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is
dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

