
Verklaring van de vzw Les découvertes de Comblain met betrekking tot de            
bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
 
De vzw Les découvertes de Comblain voldoet aan de wetgeving inzake de            
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Hoe verzamelt de vzw persoonsgegevens ?  
 
Verzamelt alleen de persoonlijke gegevens die door u of door derden zijn            
meegedeeld, als onderdeel van een gevraagde dienst (bijvoorbeeld een         
reservering).  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de vzw ?  
 
De vzw verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van            
een dienst die u aanvraagt (of die wordt aangevraagd door een derde partij). 
 
Wanneer en waarom verwerkt de vzw persoonsgegevens ? 
 
De vzw verwerkt deze gegevens alleen in bepaalde gevallen : 
 

● als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven; waar 
● als hun verwerking noodzakelijk is voor een dienst die u hebt aangevraagd            

(bijv. Uw adres voor het verzenden van een publicatie of uw           
bankrekeningnummer voor het doen van een betaling); waar 

● of hun behandeling noodzakelijk is voor het functioneren van het          
Découvertes Nature et Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève. 

 
Hoe gaat de vzw om met persoonsgegevens ? 
 
Gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. Gezondheidsinformatie of een       
bankrekeningnummer) en gegevens van minderjarigen worden altijd vertrouwelijk        
behandeld en worden nooit bekendgemaakt. 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt volgens de dienst die u aanvraagt : 
 

● als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een of meer nieuwsbrieven,          
gebruiken wij uw gegevens alleen om ze naar u toe te sturen. Elke             
nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven; waar 



● als u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten (school animatie,           
begeleide wandeling, trainingsstage ...), gebruiken wij uw gegevens alleen         
om u informatie hierover te sturen. We delen uw gegevens nooit met            
derden voor commerciële doeleinden; of  

● als u of uw vzw deel uitmaakt van het Découvertes Nature et Tourisme en              
Ourthe-Vesdre-Amblève, gebruiken we uw gegevens om deze te beheren         
en te promoten (bijv. verspreiding van activiteiten in de media,          
communicatie met lokale actoren, activiteitenrapporten). 
 

Hoe lang bewaart de vzw persoonsgegevens ? 
 
Als u een publicatie bestelt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is              
voor een goede uitvoering van deze dienst. 
 
Als u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten, bewaren wij uw gegevens             
voor een periode van 5 jaar om latere contacten te vergemakkelijken. Deze            
deadline is ook vereist voor gegevens die zijn gekoppeld aan het netwerk            
Découvertes Nature et Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève. 
 
Gegevens die zijn gekoppeld aan een boekhoud transactie worden gedurende          
een periode van 7 jaar bewaard.Voor dit deel van onze activiteit voegen we de              
diensten van de Boekhoudkundige en Belastingdienst Christian Haot (Rue de la           
Station, 8 - 4180 Hamoir) toe.  
 
De vzw kan ook beslissen om te verzamelen bepaalde gegevens die op de             
langere termijn zijn verzameld om hun eigen werking te beoordelen en aan te             
passen (bijv. gegevens van geografische oorsprong, informatiedrager). Er is geen          
individuele identificatie vereist. 
 
Houdt de vzw mijn persoonlijke gegevens veilig ? 
 
Uw gegevens worden veilig behandeld. Daarom gebruiken we verschillende         
technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw gegevens goed te beschermen         
tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Indien nodig         
worden deze technologieën en maatregelen regelmatig getest en aangepast. 
 
Wat kan ik persoonlijk doen met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens           
?  
 
U heeft het recht :  



● om uw persoonlijke gegevens die door de vzw zijn verwerkt te raadplegen; 
● om correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens te          

vragen;  
● een kopie verkrijgen  
● het gebruik ervan beperken tot bepaalde specifieke acties of situaties 
● vergeten worden, dat wil zeggen, al uw gegevens uit onze database           

verwijderen.  
 

Neem voor deze verzoeken alleen contact met ons op via het volgende adres :              
privacy@decouvertes.be 
 
Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist worden verwerkt, kunt u een              
klacht indienen bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke          
levenssfeer.  
 
Heb je nog andere vragen of opmerkingen ? 
 
Stuur dan een e-mail naar : privacy@decouvertes.be  
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