WEBSITE VAN DE VZW VRIENDEN GO! OOSTENDE
DISCLAIMER - PRIVACYVERKLARING - COOKIEBELEID
Het adres van onze website is www.VriendenGOStroom.be.
Het gebruik van de website van de vzw Vrienden GO! Oostende (‘vzw) is kosteloos maar houdt de aanvaarding in door de
gebruiker van de website (‘Gebruiker’) van de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
1. Doel van de website
Alle informatie op deze website is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen
risico. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en de Gebruiker mag deze informatie
niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.
2. Gebruik van de website
De vzw Vrienden GO! Oostende besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo
volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal al het mogelijke gedaan worden om die zo
snel mogelijk weg te werken.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd,
aangevuld of verwijderd worden. Als de Gebruiker onjuistheden vaststelt, kan er contact worden opgenomen met de vzw
Vrienden GO! Oostende via het contactformulier (klik daarvoor op ‘Contact’).
De vzw Vrienden GO! Oostende kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder
beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem of van apparatuur of programma’s.
3. Hyperlinks en verwijzingen
Op of via onze website vindt u (hyper)links naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u
verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De vzw Vrienden GO! Oostende beschikt dan over geen
enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de
volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die onze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe websites of van
de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
4. Bescherming van persoonsgegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.VriendenGO!Stroom.be (hierna de ‘website’). De website wordt
beheerd door de vzw Vrienden GO! Oostende (hierna de ‘vzw’) met zetel in Oostende, Zilvermeeuwstraat 8, en ingeschreven
onder het ondernemingsnummer 0507.662.960.
De vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” of “wij” om te verwijzen
naar de vzw.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vzw
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming
met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en
Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder);
• de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende 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.

a. Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u contact met de vzw opneemt in het kader van de doelstellingen
van onze vereniging. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.
b. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt o.a. via het contactformulier
c. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons bezorgt voor de volgende doeleinden:
• om u te kunnen informeren over de activiteiten van de vzw
• voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen
d. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de werking van onze vereniging en dus intern verwerkt. Wij geven geen
persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
e. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn
verzameld. Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin deze
noodzakelijk zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarna bewaren we uw
gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor onze activiteiten. Als algemene
regel geldt dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan vijf (5) jaar. Tenzij anders wettelijk bepaald, verwijderen
we uw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer u ons hierom verzoekt.
Bovendien heeft u recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mocht
dit niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen
bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). U vindt de contactgegevens via https://www.privacycommission.be/nl/contact.
f. De beveiliging van uw persoonsgegevens
De vzw doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw
persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens de vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot
geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. het belang van de
bescherming van persoonsgegevens. De vzw waakt erover dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast
waar nodig.
g. Foto’s (portretrecht)
Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde om zich in bepaalde gevallen te verzetten
tegen publicatie van zijn of haar portret. Tijdens evenementen worden overzichtsfoto’s gemaakt in het kader van onze
activiteiten. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele
personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy of het recht op afbeelding. De aanwezige personen op deze
evenementen worden vooraf geïnformeerd over het feit dat er foto’s van hen kunnen worden gemaakt en voor welke
doeleinden en publicaties deze afbeeldingen worden gebruikt. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op de website van
de vzw. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u contact op via het contactformulier.

5. Wijzigingen in de privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie
ervan van kracht. We moedigen u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft

van veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard aan u worden meegedeeld
door kennisgeving via courante communicatiekanalen. Wanneer we van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken
voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevenszijn verkregen, verstrekken we vóór die verdere verwerking,
informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie via dergelijke communicatiekanalen.
6. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat
wanneer u onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een volgend bezoek aan onze website als
gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze website nog makkelijker voor u wordt. We identificeren met deze cookies
geen personen maar computers.
Hoe kan u het gebruik van cookies op de website van de vzw weigeren of beheren?
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds
geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen als volgt:
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-securityprivacysettings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelenwebsitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi
uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.
7. Contactgegevens van de vzw
Indien u uw rechten zoals vermeld in de privacyverklaring wenst uit te oefenen en contact met ons wenst op te nemen, dan
kan dit via het contactformulier op onze website of via gewone postzending naar de zetel van de vzw (Zilvermeeuwstraat 8,
8400 Oostende).
8. Intellectuele eigendomsrechten
U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren,
mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, zoals gewijzigd. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van
het gebruik worden vermeld.
9. Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat
erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt
aan de rechtspraak van de rechtbanken in België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.
Opgemaakt op 11/2/2019

