Op 25 mei 2018 werd de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation), vroeger wel bekend als AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet
in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan.
Deze nieuwe verordening is op maat geschreven van grote commerciële firma’s en organisaties maar treft
kleine ondernemingen zoals onze vzw, zonder commerciële bedoelingen, evenzeer.
Hieronder volgt de privacyverklaring van de vzw ASKLEPIOS:
Privacyverklaring vzw ASKLEPIOS
1.

De vzw ASKLEPIOS verzamelt volgende gegevens:
naam en voornaam
adres
e-mailadres
telefoonnummer
een verwijzing naar hoe we aan uw gegevens zijn gekomen
eventueel de historiek van uw lidmaatschap. Er is een onderscheid tussen de leden van de vzw en
de leden van de vriendenkring
Deze gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om enerzijds u te informeren en te kunnen bereiken
(in verband met activiteiten, de nieuwsbrief versturen, jaarlijkse contributie innen,…), anderzijds om
beleid te maken (welke expertise hebben we onder de contacten, wat kunnen we voor u betekenen, wat
kan u voor ons betekenen…). Nieuwsbrieven worden steeds verstuurd met de bestemmelingen in BCC.
Deze nieuwsbriefmailing bevat een disclaimer (zie onderaan deze pagina) met een link om u uit te
schrijven. Wie zich uitschrijft wordt verwijderd uit de contactlijst.








2.

De contactlijst met alle gegevens is alleen in te zien door de verenigingsfunctionarissen die deze
gegevens nodig hebben, zoals de penningmeester, de secretaris en de door het bestuur gemachtigde
medewerker(s) van de ledenadministratie. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt.

3.

De contactlijst, met alle onder 1 beschreven gegevens, is niet gestockeerd op een publieke server. Anno
2018 is het ons financiëel niet mogelijk om u via een web-applicatie inzage te geven in uw gegevens.
Op uw eenvoudig verzoek zal u, via mail, uw gegevens waarover we beschikken, overgemaakt worden.
Indien er correcties moeten aangebracht worden of indien u geschrapt wenst te worden uit de contactlijst
zullen wij dit doen.

4.

De gegevensdrager (USB stick), waarop de contacten zijn opgeslagen, is goed beveiligd (met antivirussoftware). Dit is de verantwoordelijkheid van de schatbewaarder.

5.

Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als contactpersoon of -organisatie geen bezwaar aantekent.
Bij een eventueel bezwaar worden alle gegevens van het contact verwijderd.

6.

Om lid van de vzw of vriendenkring te kunnen zijn en blijven moet de vzw Asklepios echter minimaal
beschikken over naam, adres, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer en de
lidmaatschapshistoriek. Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap automatisch akkoord
moeten zijn met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van de vzw. Zij geven hiervoor
onrechtstreeks toelating door het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

DISCLAIMER
You receive this message because since the creation of the Belgian RX Museum in 1990, there have been at least once a mail contact.
If you no longer wish to receive the Asklepios-Newsletter you can delete your emailadres here. Within days your address will then be removed from our mailing list.

