PRIVACY VERKLARING VAN REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND
VZW
Regionaal Landschap Meetjesland vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om
met persoonsgegevens.
Regionaal Landschap Meetjesland vzw houdt zich eraan om de bepalingen van de Europese
Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven
(GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij:
•

•
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Dit gebeurt telkens op basis van een expliciete instemming, de noodzaak om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen, de noodzaak voor een goede uitvoering van een
overeenkomst of in het kader van een gerechtvaardigd belang. Met ‘gegevensverwerking’
bedoelen we elke mogelijke bewerking die op deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals
verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen.
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uw gegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijke omschreven en
rechtvaardige doeleinden en deze gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 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 uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren;
U het recht geven om onder bepaalde voorwaarden inzage te krijgen in de persoonsgegevens,
ze te laten corrigeren indien nodig, ze te laten wissen of de verwerking ervan te beperken.

Onze organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Regionaal Landschap Meetjesland vzw
Marktstraat 10
9990 Maldegem
info[at]RLM.be
050 70 00 42

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door Regionaal Landschap Meetjesland vzw enkel voor de
doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben, gebruikt. Deze doeleinden zijn:














In het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdrachten (landschapsplan,
aanplanting, aanleg poel, gemeentelijke project, opdracht binnen Europees project en
andere projecten, …);
Het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige verrichtingen, verzekeringen;
Het beheer van klanten, aannemers en leveranciers;
Het bekomen van subsidiëring door verschillende overheden, Europese projecten en andere
instanties;
Om telefonisch contact met u te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u
schriftelijk (per mail of per post) te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen
bereiken;
Om u te laten deelnemen aan onze activiteiten en wedstrijden;
Om materiaal en publicaties uit te lenen;
Voor het plaatsen van bestellingen;
Voor het versturen van uitnodigingen, informatiebrochures, landschapskranten en enieuwsbrieven;
Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand, jobstudenten, stagiair(e)s,
personeel en de bestuursmandaten
Gebruik van website en website-activiteit na te gaan

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:





Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail;
Persoonlijke identificatiegegevens: landbouwer of particulier, BTW nummer,
ondernemingsnummer, kadastraal perceelnummer;
Financiële gegevens: bankrekeningnummer;
Rijksregisternummer (enkel bestuursmandaten voor publicatie in Belgisch Staatsblad)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
gekregen. We verzamelen, verwerken en slaan enkel de gegevens op die voor bovenstaande
doeleinden noodzakelijk zijn.
VERSTREKKING 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 derde partij voor:




Boekhouding en boekhoudkundige verrichtingen, verzekeringen, personeelsadministratie,
preventie en bescherming (externe boekhouder, bank, verzekeringsmakelaar, sociaal
secretariaat, etc.);
Het uitvoeren van landschapsplannen, aanplantingen, graven en ruimen van poelen,
uitvoeren van opdrachten i.k.v. gemeentelijke projecten, Europese projecten, andere
projecten;






Het bekomen van subsidies;
Het verzorgen van de website en hosting;
Het verzorgen van IT-infrastructuur ;
Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, sociale media

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder geven wij nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is.
We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen op geen enkel moment uw
gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.
BEELDMATERIAAL
Tijdens onze activiteiten en andere gelegenheden worden foto’s en films genomen. Onze
medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's
en films gebruiken wij om onze werking meer bekend te maken o.a. via publicaties op de website, op
sociale media, in de landschapskrant, voor rapportage en opmaak van het jaarverslag. Je kan je
hiertegen steeds kosteloos verzetten.
Onze medewerkers hebben toegang tot de mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in
het kader van hun opdrachten.
Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken
en kenbaar maken dat je niet wilt gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer een foto of film
wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wilt deze publicatie ongedaan maken,
dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan info[at]RLM.be. Vergeet niet te vermelden
over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende
informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.
WEBSITE
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van Regionaal Meetjesland vzw of die van een derde partij. Wij gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op
te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Wanneer u naar een webpagina surft van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, bewaren wij
bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit
het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de
website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag
van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze
gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem. Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit
van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy:
https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
BEWAARTERMIJN
Regionaal Landschap Meetjesland vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers en verwerkers zijn
geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens. Wij nemen ook de
nodige beveiligingsinstellingen op het netwerk (gebruikersnaam en wachtwoorden, software up-todate houden, het nemen van back-up met encryptie, firewall, virusscan, spamfilter,…).
UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je
wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze
privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn
en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van
gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Regionaal
Landschap Meetjesland vzw binnen de vier weken aan je vraag voldoen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van de privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op
www.privacycommission.be

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Regionaal Landschap Meetjesland vzw kan zijn privacy statement ten alle tijde wijzigen. Van deze
wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies zullen in ons archief
worden opgeslagen en kunnen bij verzoek via email worden geraadpleegd. De laatste wijziging
gebeurde op 17 augustus 2018.

