Privacy Policy Amana Trust
1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen Amana
Trust?
Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens
Amana Trust: hierna Amana
Oudstrijdersstraat 9, bus 9, 2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0634.991.494
info@amanatrust.be
2. Waarom verzamelt Amana persoonsgegevens?
Als sociaal project verzamelt het de persoonsgegevens die nodig zijn om de efficiënte werking van
het project te verzekeren.
Enerzijds betreft het persoonsgegevens van leden en vrijwilligers. Deze gegevens worden enkel
gebruikt voor volgende doelen
-

Registratie van leden en vrijwilligers
Efficiënte communicatie richting leden en vrijwilligers
Registratie voor evenementen/workshops van de organisatie

Anderzijds worden er persoonsgegevens gevraagd bij het donatieproces, dit met doel de donatie
correct te laten verlopen en om de donateurs te kunnen bedanken via mail of via post.
Daarnaast kunnen voor communicatiedoeleinden ook foto’s en video’s worden verzameld.
3. Welke persoonsgegevens verwerkt Amana?
Leden en vrijwilligers: naam, emailadres, woonplaats, telefoonnummer, en rekeningnummer (bij
vergoeding).
Donateurs: naam, emailadres, woonplaats en het gewenste doel van de donatie.
Daarnaast ook foto’s en video’s.
4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?
Binnen de organisatie van Amana hebben enkel die bevoegde personen toegang tot bepaalde
gegevens die ze nodig hebben om hun desbetreffende functie te kunnen uitoefenen. We waken
erover dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid hierbij wordt gegarandeerd.
Persoonsgegevens worden niet wegens commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.
Foto’s en video’s kunnen worden gepubliceerd via de communicatiemiddelen van Amana. Als
communicatiemiddelen gebruiken we onder andere de website, sociale media (Facebook, Instagram,
Twitter…), presentatiedossiers, presentaties….

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Amana bewaart uw gegevens conform de GDPR-wetgeving. Indien u niet meer wenst lid of
vrijwilliger te zijn van Amana heeft u het recht om voor het verstrijken van die termijn uw gegevens
te laten verwijderen (het recht om ‘vergeten te worden’). Daarvoor dient u een uitdrukkelijk verzoek
te sturen aan info@amanatrust.be , waarna u binnen de termijn van 7 dagen wordt verder geholpen.
6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
U kan zich richten tot info@amanatrust.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.
A.

Uw recht van inzage

U heeft het recht om op ieder ogenblik van Modero te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet
verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
§

de verwerkingsdoeleinden;

§

de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

§

de ontvangers of categorieën van ontvangers;

§

het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn;

§

het bestaan van uw rechten;

§

het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

§

de bron van de gegevens;

§

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens.
B.

Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld
te laten rechtzetten.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Modero hoe dan ook om elke wijziging te melden,
zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of telefoonnummer.
C.

Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens
te laten verwijderen:
§

Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

§

Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

§

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld
of verwerkt;

§

U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond
voor de (verdere) verwerking.

7. Hoe kan u Amana contacteren?
Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw
persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Amana via info@amanatrust.be
8. Wie is de toezichthoudende autoriteit?
De gegevensbeschermingsautoriteit is het CBPL. U kunt hier ook terecht voor een escalatie van uw
klacht.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be
9. Aanpassingen van het privacybeleid
Amana kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Amana nodigt u dan ook uit steeds de laatste
versie van dit beleid te raadplegen op onze website www.amanatrust.be/privacy-poilicy . Indien er
alsdan wijzigingen door U zouden worden vastgesteld waarmee U niet akkoord gaat dan dient U
binnen korte termijn klacht te doen via info@amanatrust.be . Zoniet zult U beschouwd worden de
wijzigingen te aanvaarden.

***
Ik ga akkoord met bovenstaande Privacy Policy : Ja / Nee (omcirkel)
Voor akkoord: naam + datum + handtekening

