LETS Brussel
Privacyverklaring
(versie 17 september 2018)
1. Doel van deze privacyverklaring
LETS Brussel hecht veel belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw
persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de
Privacywet van 1992 die op 25 mei 2018 werd vervangen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je
informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt over
deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door LETS Brussel kan je
steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in titel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer je contact opneemt met LETS Brussel, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle
informatie op te slaan en te verwerken (= opslaan, bewaren, gebruiken) die je ons bezorgt.
Afhankelijk van het type contact kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
•
•
•
•
•

voor- en familienaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens omschreven in titel 2 van deze privacyverklaring worden verwerkt voor
ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je
inschrijving als lid van LETS Brussel (zie Huishoudelijk Reglement). Ze dienen bv. om:
•
je vragen te beantwoorden
•
je inschrijving voor een activiteit te registreren
•
je te contacteren omtrent je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
•
je te contacteren om je uitnodigingen en informatie te bezorgen in het kader van door de
organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes
•
een account voor je aan te maken als lid, in onze LETS-databank
•
je tweewekelijks de ‘periodieke mail’ te versturen met info uit de LETS-databank
•
je onze digitale nieuwsbrief toe te sturen (4 à 6 keer per jaar)
•
Je toe te voegen in de mailinglijst van LETS Brussel (emaildodo)
4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
De door jou verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen, enkel voor zover dit
nodig is voor de doeleinden omschreven in titel 3 van deze privacyverklaring. Wij zullen de door jou
verstrekte gegevens nooit zonder jouw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.
5. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren
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waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie titel 3 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen
we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie titel 6 van deze
privacyverklaring). Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de
wet ons dit verplicht. Voor bepaalde financiële documenten moeten wij een wettelijke bewaartermijn
naleven. We verwerken en bewaren je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap
en tot maximaal twee jaar na afloop daarvan.
6. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
6.1. Inzagerecht: Via de ledenadministratie (letsbrussel@gmail.com) kan je vragen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. LETS Brussel zal je
verzoek steeds zo snel mogelijk behandelen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst
van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als LETS Brussel je verzoek
niet inwilligt zal zij je informeren over de redenen daarvoor.
6.1. Verwijderen gegevens: Als je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens dan kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie
(letsbrussel@gmail.com). LETS Brussel zal het bezwaar zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een
maand, behandelen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van
een wettelijke verplichting niet kan.
6.1. Klachten: Als je klachten hebt over de manier waarop LETS Brussel je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie (
letsbrussel@gmail.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik
maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
6.2. Informatie: Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen
worden gericht aan onze ledenadministratie (letsbrussel@gmail.com).
7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens
LETS Brussel doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste
handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische
en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en
Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten.
8. Wijzigingen in de privacyverklaring
Onze privacyverklaring kan, indien nodig, door ons worden aangepast. Alle updates en wijzigingen
worden onmiddellijk na de publicatie op onze website (www.letsbrussel.be) van kracht. We moedigen
je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van
veranderingen die die belangrijk kunnen zijn voor wat betreft je privacy.
9. Contactgegevens
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
LETS Brussel : http://www.letsbrussel.be/contact/
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